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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

www.gatenachod.cz
překlady a tlumočení

V Náchodě jezdí 
nové elektrobusy
 Společnost CDS s.r.o. Náchod 
obnovila svůj vozový park i dvojicí 
nových elektrobusů značky SOR, 
které byly pořízeny i díky úspěšné 
dotaci z  Integrovaného regionál-
ního operačního programu vyhlá-
šeného Ministerstvem pro místní 
rozvoj.  Náklady na  pořízení jed-
noho vozů činí cca 9 mil. Kč, do-
tace představuje částku více než 15 
mil. Kč. Nově pořízené vozy jsou 
nízkopodlažní a  plně bezbariéro-
vé, což znamená snadnější vstup 
i  výstup přepravovaných osob, 
které mají sníženou schopnost 

pohybu či orientace. V  neposled-
ní řadě bude cestování těmito au-
tobusy jednodušší i  pro maminky 
s  dětmi v  kočárku. Elektrobusy 
jsou v  základu vybaveny také in-
formačním systémem, který je 
v  dnešní době téměř nezbytný, 
a to především z hlediska přepravy 
slabozrakých či nevidomých osob. 
„Tyto zcela bezemisní autobusy jsou 
navíc vybaveny WiFi zdarma a zá-
roveň disponují USB nabíječkami,“ 
dodal ředitel osobní dopravy CDS 
s.r.o. Náchod Robert Patzelt. 
 Foto město Náchod

Republikový úspěch 
novoměstského badmintonu
 Ve dnech 20. a 21. října 2018 pro-
běhl v Českém Krumlově 13. ročník 
celostátního turnaje badmintono-
vých nadějí kategorie U  11 (děti 9 
– 10 let),
 Družstvo VÝCHODNÍ ČECHY 
ve  složení: Kryštof Ježek (Pardubi-
ce), Lukáš Patzák (Nové Město nad 
Metují), Martin Hykel (Pardubice), 
Kateřina Malá (Šumperk), Adéla 
Vrzáčková (Nové Město nad Metu-
jí), Jindřiška Andělová (Nové Měs-
to nad Metují) obsadilo v  nelehké 
konkurenci 2. místo, když ve fi nále 
podlehlo týmu PRAHA.

 Nikdo z družstva se neztratil ani 
v kategorii jednotlivců, děti z novo-
městského oddílu skončily na těch-
to místech – Lukáš Patzák – 7.místo, 
Adéla Vrzáčková – 15. místo, Jin-
dřiška Andělová – 19. místo.
 Za  výbornými výsledky týmové 
soutěže i klání jednotlivců stojí tre-
nér Václav Drašnar. Díky jeho zku-
šenostem, podpoře a  nadšení bad-
minton v Novém Městě nad Metují 
vzkvétá a  hráči z  oddílu v  Novém 
Městě  se jak vidno mohou rovnat 
s  předními hráči badmintonového 
žebříčku.  Foto: Petr Malý

Odleťte do Zambie! 
 Chcete se vypravit do Zambie, ale 
bojíte se, že vám na to prodloužený 
víkend nestačí? Zkuste cestovat do 
této africké země alespoň prostřed-
nictvím cestopisné přednášky Petry 
Svatoňové. Přednáška se uskuteční 
v Kině 70 v Dobrušce ve čtvrtek 15. 
listopadu.  Čas „odletu“ je v 18 ho-
din. 

Sahara 1978 
 V roce 1978 se z náchodského 
regionu vypravila skupina horolez-
ců až do afrického Nigeru (pohoří 
Air v poušti Sahara).  Právě o tomto 
putování  vypráví výstava  fotogra-
fi í  Horsta Bauera, kterou můžete 
navštívit v Kolárově divadle v Polici 
nad Metují. Výstava je otevřena do 
18. listopadu.  
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Dne 12.11.2017 nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka, 

babička a prababička

paní MILENA VLČKOVÁ z NÁCHODA

       Za tichou vzpomínku děkuje 
manžel a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
www.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP Budova hostince s  řadou dochova-
ných původních, prvorepublikových 
prvků stojí na návsi obce Lipí u Nácho-
da. V přízemí hostince se nachází klasic-
ký lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak 
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků 
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky .....................................5 500 000,- 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

Cena: 2 800 000,- Kč

Budovy náchodské nemocnice 
čekají další rekonstrukce
 Budovy A, D v dolním areálu a bu-
dova B v horním areálu Oblastní ne-
mocnice Náchod, a. s., se dočkají další 
částečné rekonstrukce, která zajistí 
lepší využití stávajících prostor. Reali-
zaci provede společnost CE-ING, s. r. 
o. ze Zábrodí. Celková cena zakázky je 
více jak 14,3 milionu korun bez DPH.
 „Cílem rekonstrukce budov A, B 
a  D náchodské nemocnice je pře-
devším zlepšení využití stávajících 
prostor, což povede ke zvýšení kom-
fortu pacientů i  nemocničního per-
sonálu. Stavební práce by měly trvat 
osm měsíců,“ řekl náměstek hejtma-
na Aleš Cabicar odpovědný za  ob-
last zdravotnictví. Celkově se jedná 

o stavební práce v budovách A, B a D, 
konkrétně vždy o  první nebo druhé 
nadzemní patro. V  rámci stavebních 
úprav v prvním patře v budově A do-
jde k  přeměně pracoviště ultrazvuku 
na skiagraf. V jejím druhém nadzem-
ním patře budou opraveny podlahy, 
vzniknou stropy s  novými podhledy 
nebo budou vytvořeny nové svislé 
nenosné lehké příčky. V budově D se 
přemění pracoviště rentgenu na  vy-
šetřovnu ultrazvuku. Dále vznikne 
zázemí pro personál v  podobě dvou 
šaten, pokoj lékařů a  recepce s  kar-
totékou. V budově B v horním areálu 
dojde k drobným stavebním úpravám. 
 (red)

Dobrovolníci jsou cennými pomocníky 

při údržbě Vily Čerych
Celoročně přístupná zahrada Vily 
Čerych v  České Skalici je místem 
vybízejícím k relaxaci a odpočinku. 
Vzhledem k velikosti zahrady je její 
údržba velmi náročná. Právě proto 
si váží pomoci dobrovolníků, kte-
ří se bez nároku na  honorář podílí 
na  pracích v  zahradě Vily Čerych. 
V polovině října se například jedna-
lo o dobrovolníky z fi rmy T-mobile. 
Podíleli se na  podzimních pracích 
na zahradě: hrabali listí, pleli záhony, 

atd. Pomohli také při pracích v  su-
terénu, například otloukali omítky, 
nebo obnažovali starou kanalizaci. 
Pokud byste se i  vy chtěli zapojit 
do prací a pomoci s obnovou, údrž-
bou, či provozem Vily Čerych, kon-
taktujte pana Kmoníčka, tel. +420 
491  426  600, jiri.kmonicek@cent-
rumrozvoje.eu. Termíny a  časový 
rozsah pracovních činností záleží 
na osobní domluvě a jsou volně při-
způsobitelné.

Občané a členové spolků si v neděli 28. října připomněli vznik Českoslo-
venska při vzpomínkové akci u  památníku obětí první a  druhé světové 
války - v parku při ul. 1. máje v Náchodě - Bělovsi. Vzpomínková akce 
připomněla úsilí našich předků o obnovení nezávislosti národa, které bylo 
úspěšně zakončeno vyhlášením samostatného Československa. Organizá-
torem byla MO ČSSD Náchod a MSD Náchod.  Foto Mirek Brát.

Poetický stolní kalendář Jiřího Škopka na rok 2019
Jaroměř/ Kolínsko/Střední Polabí / 
Nedávno zesnulý akademický malíř 
Jiří Škopek (1933-2018) stačil ještě 
začátkem letošního jara vybrat a se-
stavit svých 39 plnobarevných po-
hlednic pro stolní kalendář Střední 
Polabí pro rok 2019. Koncept, obra-
zová a grafi cká úprava je dílem Petra 
Vlčka, atelierduplex s.ro.. Zasvěcený 
text o  J. Škopkovi a  jeho pohledni-
cích napsal PhDr. Vlastimil Havlík.  
Jak již kulturní veřejnost Česká 
ví, Jiří Škopek vytvořil již přes 560 
kolorovaných kreslených, respek-
tive malovaných pohlednic z  Čech 
i Moravy a vydal již několik stolních 
kalendářů s  těmito překrásnými 
pohlednicemi, jimiž jde proti kýčo-
vitému nevkusu Právě tímto posled-
ním stolním kalendářem jako by se 
malíř Jiří Škopek chtěl před svou 

očekávanou smrtí důstojně roz-
loučit s  rodným Polabím nejen na  
Kolínsku, ale i  na  Jaroměřsku, kte-
ré se mu od  ledna 1952 stalo trva-
lým domovem i jeho rodiny. Koupí 
toho stolního kalendáře s  civilním 
i  církevním kalendáriem během 

roku 2019, získáte nadčasový bonus 
ve  Škopkových barevných malo-
vaných pohlednicích z  kraje blízké 
srdci nejen umělcovu, ale i jeho kra-
janům.
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno)

Divadelní hry
 Již 55. ročníkem probíhá v  Mezi-
městí přehlídka amatérské divadelní 
tvorby. V  rámci Meziměstských diva-
delních dnů se představí i  ochotnické 
soubory z našeho regionu. Náchodská 
divadelní scéna zde 17. listopadu uvede 
hru Markéty Zinnerové „Elixír a  Ha-
líbela“. O dva týdny později (30. listo-
padu) bude „na  tahu“ DS NA  TAHU 
z  Červeného Kostelce, který do  Mezi-
městí přiváží divadelní kus Neila Simo-
na  s názvem „Bosé nohy v parku“. 

Bílá hora trochu jinak
 Události stavovského povstání z let 
1618 – 1620 budou tématem přednáš-
ky Josefa Špidly v Městské knihovně 
v Novém Městě nad Metují 21. listo-
padu (v 17 hodin). Dodejme, že celý 
název přednášky je: Krvavý měsíc 
nad horou Liliavou aneb Bílá hora 
trochu jinak. Jedná se zároveň o ná-
zev románu Josefa Špidly. Návštěvníci 
přednášky se jistě mohou těšit na za-
jímavé a poutavé vyprávění. 

Náchodské „Návraty do minulosti“

 Ve  městech a  obcích si jejich 
obyvatelé 28. října připomněli 100. 
výročí vzniku Československa. 
V  Náchodě měla tato vzpomínka  
podobu akce Návraty do minulosti. 

Její součástí byl i  projev tehdejšího 
starosty JUDr.  Josefa Čížka (v  po-
dání p.  Schärfera, foto č.1) z  bal-
kónu Hotelu U  Beránka. Zajíma-
vostí může být, že toto vystoupení 

sledoval na náchodském centrálním 
náměstí i  Mgr.  Jan Čížek (v  dobo-
vé uniformě v  popředí, foto č.2), 
který je spojen s  osobou prvního 
starosty Náchoda v  době vyhlášení 

Československa nejen příjmením, 
ale i  příbuzenským rodokmenem. 
Návštěvníci akce si mohli na památ-
ku odnést i titulní stranu dobového 
periodika – Náchodských listů (foto 

č.3). Dalšími zastaveními vzpomín-
kové akce Návraty do minulosti bylo 
v Náchodě odhalení busty T.G.Ma-
saryka na průčelí radnice či zasazení  
pamětního stromu.  foto Mirek Brát 

2 1 3
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Vážení a milí čtenáři,
Připravili jsme pro Vás jednoduchou „kalkulačku“ rozdílů v ná-
kladech za energie mezi Vámi a zákazníky JES v roce 2019. Nej-
dříve si zapište Vaše příslušné hodnoty do tabulky. 
Plyn se počítá takto: ((Současná cena bez DPH – Nová cena bez 
DPH) x Současná roční spotřeba) + (Současná stálá měsíční plat-
ba bez DPH x 12 měsíců) = Roční úspora bez DPH. Roční úspora 
bez DPH x 1,21 = Roční úspora s DPH

Elektřina se počítá takto: ((Současná cena VT bez DPH – Nová 
cena VT bez DPH) x Současná spotřeba VT) + ((Současná cena 
NT bez DPH – Nová cena NT bez DPH) x Současná spotřeba NT) + (Současná stálá mě-
síční platba bez DPH x 12 měsíců) = Roční úspora bez DPH. Roční úspora bez DPH x 1,21 
= Roční úspora s DPH

ENERGETICKÉ OKÉNKO 160.

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. 

Kuba Šípků, 

vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282, 

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

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

Pokud se stanete našimi zákazníky do konce tohoto roku, tak tyto ceny umíme ještě 
nasmlouvat na 12 měsíců od zahájení dodávky. Smlouvy na plyn a el. jsou na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

PLYN
SOUČASNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA: .........................................................                                MWh
Současná cena bez DPH: ....................................................................                                ,- Kč/MWh
Současná stálá měsíční platba bez DPH: ......................................                                 ,- Kč/měsíc
NOVÁ CENA BEZ DPH: .............................................................................................. 496    ,- Kč/MWh

NOVÁ STÁLÁ MĚSÍČNÍ PLATBA bez DPH: ............................................................... 0    ,- Kč/měsíc
ROČNÍ ÚSPORA BEZ DPH.....................................................................                               ,- Kč
ROČNÍ ÚSPORA S DPH.......................................................................                               ,- Kč

ELEKTŘINA
SOUČASNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA VT: ...................................................                                MWh
SOUČASNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA NT: ..................................................                                 MWh
Současná cena VT bez DPH: ..............................................................                               ,- Kč/MWh
Současná cena NT bez DPH: ..............................................................                               ,- Kč/MWh
Současná stálá měsíční platba: .........................................................                    ,- Kč/měsíc
NOVÁ CENA VT bez DPH: ........................................................................................899    ,- Kč/MWh
NOVÁ CENA NT bez DPH: ........................................................................................899  ,- Kč/MWh
NOVÁ STÁLÁ MĚSÍČNÍ PLATBA bez DPH:.................................................................0   ,- Kč/měsíc
ROČNÍ ÚSPORA BEZ DPH ....................................................................                               ,- Kč
ROČNÍ ÚSPORA S DPH ......................................................................                               ,- Kč

PŘIJMEME 
OBSLUHU 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

UŽ O NÁS VÍTE? 
Unikátní obchůdech 

s Jabloneckou bižutérii a komponenty.

KORÁLKÁRNA 
uprostřed města 

Přij� si vyrobit originální šperk! 
Naučíme tě to.

Přij� zabavit své děti! Nabídneme ti 
jednoduché výrobky i pro mrňouse.
Poři� originální dárek k vánocům 

a narozeninám.
NABÍZÍME PRO KAŽDÉHO NĚCO.

Hrašeho 26, Náchod,
Po - Pá 9.00 - 12.30  13.00 - 17.00

So  9.00 - 12.00 

Petice na zachování lázeňské budovy
Skupina náchodských nadšenců 
zajímajících se o obnovu lázní v Bě-
lovsi připravila petici „Za  zacho-
vání lázeňské budovy Helena 1 z r. 
1826 a  původní lázeňské kolonády 

z  r. 1900“. Podle nich připravují 
noví majitelé chátrajícího areálu 
jejich demolici. Petici lze podepsat 
v Muzeu lázeňství v Jiráskově statku 
v Bělovsi.

Ke kořenům zakopali vzkaz 
pro budoucí generace
Vysazením našeho národního stro-
mu oslavila v České Skalici skupina 
nadšenců 100 let založení republiky. 
„Šestnáctý ročník Slavnosti stromů 
je pro letošek spojen s výročím sta 
let od založení republiky. Proto jsme 
tuto akci pojali tematicky a pro vý-
sadbu zvolili veřejné prostranství,“ 
říká organizátorka, Terezie Netres-
tová z  Centra rozvoje Česká Skali-
ce. Po fáborcích v barvách trikolory 

šli všichni účastníci od Vily Čerych 
až na místo, které bylo vybráno pro 
výsadbu lípy – našeho národního 
stromu, do parčíku v ulici Klicpero-
va pod maloskalickým hřbitovem. 
Kdo chtěl, mohl do  skleněné lahve 
vhodit vzkaz pro budoucí generace. 
Tato láhev se vzkazy byla poté zako-
pána ke  kořenům lípy. Strom dále 
vysvětil pan farář Václav Hegr. 
 (red)

„DĚJINY“ - téměř profesionální vystoupení
Město Police nad Metují uspořáda-
lo slavnostní večer k výročí vzniku 
Československé republiky. Nej-
větším zážitkem večera, snad pro 
všechny účastníky, bylo vystoupení 
žáků ZŠ Babí, nazvané „ DĚJINY“. 
Výborně zkomponované pásmo 
s využitím zpěvu, scénického tance, 
divadla a  recitace, provedlo divá-
ka historií od  pravěku až po  války 

20. století. Publikum se bavilo, tles-
kalo během představení a bylo doja-
té vtipným a  téměř profesionálním 
výkonem dětí. Vystoupení uzavřelo 
naprosté ticho v sále. Na jevišti pro-
bíhala válka. Dojem z  představení 
těchto našich dějin ve mně zůstane 
nadlouho. 
 Zápotočná Hana, 
 Teplice nad Metují

Městys Velké Poříčí pořádá

7.ročník

country – folkového fesťáčku

POŘÍČSKÝ

PODZIM
Sobota 17. listopadu 2018 

od 17.00 hodin 
Obecní dům Velké Poříčí 

vstupné 100,-Kč

Předprodej vstupenek 
na podatelně úřadu

CHVÍLE Hronov

AVÍZO Jablonec

NÁDECH Dvůr Králové

THE HILLBILLIES Milovice

Výstava pivních 

etiket
 Klub sběratelů Police nad Metu-
jí ve spolupráci s tamním Muzeem 
papírových modelů připravil výsta-
vu, která jistě potěší nejen příznivce 
pěnivého moku. Jejím předmětem 
jsou pivní etikety. Expozice je umís-
těna v tzv. Zeleném domečku v Po-
lici nad Metují do 18. listopadu t.r.  

Mobilní turista
 Turista s  (chytrým) mobilním 
telefonem v  kapse se v  Meziměstí 
neztratí. Toto město se totiž zapoji-
lo do aplikace Mobilní turista, kte-
rá umožní ve  virtuálním prostředí 
„přípravku“ na  pobyt v  Meziměstí 
a okolí. Aplikace nabídne mapy, cy-
klotrasy, zajímavosti atd. Co zbývá 
turistům s „hloupými“ mobily? Být 
prostě chytřejší…

OSLAVY 100 LET VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY ve škole na Babí
 Jako většina škol v naší republice 
jsme si i  my s  našimi žáky během 
celého týdne připomínali 100 let 
od  vzniku naší republiky. Vysvět-
lovali jsme si důležitost oslav dne 
28.10., kdy vznikl náš samostatný 
československý stát. Děti zjišťovaly 
informace o tom, jak se žilo za prv-
ní republiky, jak to vypadalo ve ško-
lách i v běžném životě. Dozvěděly se 
informace o tom, jak naše republika 

vznikla, seznámily se s  největšími 
osobnostmi dějin naší republiky. 
V  průběhu celého týdne jsme si 
připomínali a  vysvětlovali slova 
jako svoboda, vlastenectví, národní 
hrdina, státní symboly a  národní 
hrdost. Sledovali jsme zprávy, tisk 
i  informace na internetu. Větší děti 
napsaly vzkazy budoucí generaci, 
dětem, které budou SNAD chodit 
do naší školy za 100 let. Uložíme je 

v budově školy na bezpečném mís-
tě a  předáme tak poselství dětem 
v příštím století.
 V pátek dopoledne jsme se slav-
nostně oblečeni v našich národních 
barvách sešli na školní zahradě, kde 
jsme společnými silami vysadili náš 
národní strom – lípu. Video si mů-
žete prohlédnout na facebookových 
stránkách školy - Základní škola 
Pavlišovská, Náchod – Babí.
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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

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

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

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)

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

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.

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.

KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv
� starší � neúplné
� překážející
� nepotřebné
� součástky a díly

traktůrky i jinou techniku

��723 837 437

a0
50

66

Pro seniory spojí síly 

kraj a město 

 V Broumově je plánována vý-
stavba nového domova pro seniory. 
Potěšující zprávou je, že v tomto 
projektu spojí síly Město Broumov  
a Královéhradecký kraj. Jednou 
z představ společné kooperace je 
rozdělení účasti v projektu v pozi-
cích město Broumov jako investor 
a Královéhradecký kraj jako přispě-
vatel realizace a následného provo-
zu domova. 

Červenokostelecké 

kratochvíle 
 V městské knihovně Břetislava 
Kafk y v Červeném Kostelci pro-
běhne 22. listopadu (v 17 hodin) 
beseda s názvem Kratochvilné pří-
běhy ze života obyvatel Červeného 
Kostelce. Přednášet vám bude Bc. 
Richard Švanda.   

Soukromí 

Emy Destinové 
 V Městské knihovně v Jaroměři 
proběhne 28. listopadu (od 17.30 
hodin) přednáška zaměřená na 
soukromý život Emy Destinnové. 
Do privátní biografi e velké operní 
divy nahlédneme s Ludmilou Kon-
valinkovou coby přednášející.    
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* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný 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, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím použitou vyřazenou 
autoplachtu, nejlépe z  kamio-
nu. TEL.: 604 437 128
* Koupím pozinkované trape-
zové šablony, rozměr šablony 
délka 3,9 m x 60 cm šířka, výška 
3 cm, obdélníkový profi l. I  jed-
notlivý kus. Tel. 602 103 775

* Provádím zednické a  řeme-
slnické práce (voda v PVC, od-
pady,  kompletní rekonstrukce 
bytů atd.). TEL.: 702 611 187
*PROVEĎTE ÚDRŽBU VAŠÍ 
ZAHRADY! Půjčím provzduš-
ňovač trávníků (vertikutátor), 
štafl e, žebříky, motorové pily, 
hydraulickou štípačku na dřevo 
a další. TEL.: 605 95 73 99
*Hledáme empatickou pečo-
vatelku a  pomocnici do  do-
mácnosti k  chodící seniorce 
v Náchodě, 1x týdně dle doho-
dy, ŘP vítán, fi n. odměna. Tel. 
777 132 430

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  Náchodska, 
která má ráda život na  vesnici 
v rodinném domku, se zájmem 
o přírodu, dítě není překážkou. 
Prosím SMS 776 433 722

*Prodáme  DB 3 + 1 v  Červe-
ném Kostelci, 2. podlaží, blíz-
ko centra, v  zatepleném domě. 
Celková plocha bytu vč.lodžie 
73 m2. Minimální obálková  na-
bídková cena 850 tisíc. Ukonče-
ní výběrového řízení 30. 11. 18. 
Tel.: 733 131 189.
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
s balkonem v Novém Městě nad 
Metují vhodný pro starší dámu 
(tedy ne např. 5p bez výtahu). 
Děkuji Tomáš. Tel 602 333 641
*Pronajmu malou garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Rychlé slušné jed-
nání, platba hotově. TEL.: 
604 437 128
*Prodám družstevní byt 3+1 
v Náchodě v nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím 
stáním. Kontakt 730 517 357
*Nabízíme k prodeji družstev-
ní byt 3+1 v  nově zrekonstru-
ovaném domě v  Náchodě. Byt 
je částečně zařízený a připrave-
ný k  okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709. www.sbdnachod.cz
*Pronajmu garsonku 1+KK 
32m2 v  Novém Městě n. M., 
4.patro, výtah, balkón. Tel. 
608 223 669
*Prodám udržovaný byt 1+1 
v  družstevním vlastnictví 
v  Náchodě nedaleko nádraží. 
Nová plastová okna, zatep-
lení. Větší sklep, parkování 
u  domu. Výměra bytu 35 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena:  880 000,- Kč
*Prodám garsonku v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě. 
Nová plastová okna, zateplení, 
fasáda, opravený výtah. Velký 
opravený balkon. Výměra bytu 
27 m². Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena:  699 000,- Kč
*Pronajmeme 1pokojovou gar-
sonku 30m2 v centru Náchoda 
u  nám. T.G.M. pro jednu oso-
bu. Nájemné 4500,-Kč, zálo-
ha na  energie 1500,-Kč. TEL.: 
777 737 127

*Prodám stavební pozemky 
cca 3.330 m2 v  atraktivní lo-
kalitě ul. Rozkoš, Dolní úvoz 
(pod Vyhlídkou) v  Nácho-
dě, veškeré inž. sítě na  mís-
tě, pouze vážní zájemci. Tel. 
775 924 888

*PRONAJMU pěkný níz-
ko-energetický RODIN-
NÝ DŮM 3+kk ve  Spy 
u  NMnM, min. na  3 roky. 
TEL: 777 001 591

*Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. TEL.:608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo ne-
movitost na  přestavbu v  pod-
hůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30

* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn.jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

*Prodám palivové dřevo suché 
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187

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

*Prodám tvrdé suché ští-
pané dřevo na  topení. TEL.: 
777 690 390
* Prodám pianino PETROF, 
odvezu.Tel. 775 328 366

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

*Prodám dubové fošny + prk-
na. TEL.: 774 308 086    
*Prodám dřevěné brikety TEL.: 
774 308 086             

*Koupím tříkolku Velorex (ha-
drák) 250 - 350 cm3 i  v  nepo-
jízdném stavu. TEL.: 604 437 128
*Koupím československé ban-
kovky od  roku 1919, výměna. 
TEL.: 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

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
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

SEZNÁMENÍ

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

Techem, spol. s r.o., Purkyňova 518, 547 01 Náchod

HLEDÁ BRIGÁDNÍKY 

PRO ODEČTY TEPLA A VODY 
v termínu leden 2019 pro lokalitu Náchod, Hronov

Nabízíme:

• dlouhodobou spolupráci  • úkolovou mzdu  • práci dle dohody

Kontaktní osoba Ing. Vodička tel: 724 882 638 

nebo mail: miroslav.vodicka@techem.cz

PŘIVÝDĚLEK
HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO 

DISTRIBUTORA NOVIN 
ECHO PRO ČERVENÝ 

KOSTELEC – CENTRUM.

Více informací 
na tel. 602 103 775 nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Dne 6. 10. 2018 jsem 
v  Novém Městě nad Metují 
(v  areálu stavby v  Krčíně) 
ztratil fotoaparát značky 
Nikon. Nálezci - alespoň pa-
měťové karty s daty - nabízím 
za vrácení této karty vysokou 
odměnu. Mobil 732 93 10 28

*DARUJI National geographic 
cca 30 výtisků z  50. a  60. let. 
TEL.: 734 485 588
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
*Náchodská divadelní scéna, 
spolek ochotníků z Náchod-
ska, hledá mladé muže se zá-
jmem o divadlo a herectví. Kon-
takt: dudacek.petr@centrum.cz
*Provádím úklidové práce 
domků, bytů, penzionů a  ma-
lých fi rem. Jednorázové i  pra-
videlné. Vánoční slevy.Náchod 
a okolí. TEL.: 737 564 496
*Nabízím řeznické práce, do-
mácí zabíjačky, hovězí porážku, 
bourání masa. Více informací 
na tel.605 518 209
*ZDARMA nabízím stavební 
suť, vhodné na  zavážku. Nej-
lépe Česká Skalice a  okolí. Tel: 
724 012 104

*Člen klubu historických vo-
zidel koupí nebo pomůže oce-
nit jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a jakéko-
liv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Prodám Hyundai Atos Prime 
1,1, 46 kW r.v.2007 sp.5,5 l, na-
jeto 128 000 km, barva červená, 
cena 42  000Kč včetně zimních 
kol. Tel: 731 848 865
* Prodám ŠKODA Octavia 1.6 
benzin, na náhradní díly. Mo-
torku KAWASAKI 125. Rol-
nickou sečku - záběr 3 m. Smy-
kové brány - záběr 4,5 m. Tel. 
722 605 734

*Přijímáme rezervace na černá 
štěňátka PUDLA KRÁLOV-
SKÉHO s PP, odběr v listopadu. 
Více info reinas@reinas.eu, tel.: 
606 030 106

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 1. 2019 r.

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

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.

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

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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 56,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance pro směnový provoz 
v Heřmanicích (u Jaroměře)

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK 
Požadujeme:  
• vzdělání v oboru, vyhláška 50 §6
• zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou 
• nástup možný ihned

Nabízíme: 
• stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
• pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Kontaktní osoba: 
M. Jošt, tel.: 737 229 181, životopisy: mjost@kskbono.cz

Primátor sbírá ocenění
Po fantastickém titulu Nejlepší Stout 
na  světě z  prestižní soutěže World 
Beer Awards v  Londýně, získal ná-
chodský PRIMÁTOR® Stout i  cenu 
za  nejvíce nominací na  9. ročníku 
soutěže speciálních a  neobvyklých 
piv CEREVISIA SPECIALIS – PIV-
NÍ SPECIÁL ROKU 2018, a obhájil 
tak své prvenství z loňského roku. 
 Dvacetičlenná porota hodnotila 
ve čtyřech kategoriích celkem histo-
ricky nejvyšší počet 46 piv z rekord-
ních 16 pivovarů České republiky. 
Náchodský pivovar získal na soutěži 
nejvíce ocenění a svoji letošní sbírku 
obohatil hned o čtyři významné me-
daile. 
 Mezi oceněnými pivy zabodoval 
druhým místem v  nejpočetněji ob-
sazené kategorii speciální světlá piva 
silný ležák s  výraznou chmelovou 
hořkostí PRIMÁTOR® 16 Exkluziv. 
Tmavé pivo irského typu, náchodská 
„Perla noci“ PRIMÁTOR® Stout si 
do Náchoda odvezl stříbro v katego-
rii svrchně kvašených piv typu ale. 

Kategorie neobvyklých piv přinesla 
náchodským speciálům hned dvě 
medaile. Stříbro získalo pivo PRI-
MÁTOR® Tchyně, původně uvařené 
speciálně jen pro akci DEN P, a tře-
tím místem potvrdil svoji stálou kva-
litu PRIMÁTOR® Weizen, osvěžující 
pšeničné nefi ltrované pivo s  hustou 
pěnou. 

Turnaj házenkářských přípravek a mini žáků v Náchodě
Začátkem října se v  náchodské 
hale konal turnaj házenkářských 
nadějí. Na  palubovce soupeřila 
družstva házenkářských přípravek 
a  mini žáků. Turnaje se zúčastni-
la družstva přípravek z Jičína I, II, 
III, Jablonce nad Nisou a  domácí 
družstva z Náchoda I a II. Turnaj 
přinesl vyrovnaná a bojová utkání. 
V  družstvu domácích se na  do-
mácí palubovce předvedli i  noví 
hráči, pro které šlo o první zápasy 

v jejich házenkářské kariéře. I když 
se v této kategorii u zápasů nepo-
čítá skóre, přesto nechyběla všem 
hráčům bojovnost a nasazení. 
 Společně s přípravkou probíhal 
na  vedlejším hřišti turnaj mini 
žáků. Tohoto turnaje se účastnila 
družstva z Liberce I a II, Jablonce 
nad Nisou, Jičína I a II no a samo-
zřejmě domácí kluci Náchod I a II 
společně s  družstvem domácích 
děvčat Náchod III. 

 I tyto zápasy nepostrádaly vyso-
ké nasazení a  bojovnost. Všichni 
hráči předvedli před svými rodiči 
a fanoušky skvělé výkony a po zá-
sluze byli odměněni sladkostmi 
na  konci turnaje. Velký dík patří 
všem rodičům, kteří podporova-
li děti v  hledišti, ale postarali se 
i o bohatou nabídku v občerstveni. 
O tom, že vše bylo výborné svědčí 
hlavně to, že po ukončení turnaje 
bylo vše snědeno. 

Lidický vrah
 Tragické události v  obci Lidice 
v  období druhé světové války stále 
přitahují pozornost badatelů a histo-
riků. Možná i  vám přinese nové in-
formace přednáška s názvem Lidický 
vrah známého publicisty a  investiga-
tivního novináře Stanislava Motla, 
která proběhne v Dobrušce – Kině 70  
dne 19. listopadu  v 17 hodin. Pozvání 
na přednášku do Dobrušky pan Motl 
přijal od senátora Miroslava Antla.

Ze života ptactva
 Pozvánka na hronovskou přednáš-
ku ze Života ptactva  tentokráte není 
určena pouze nadšeným ornitolo-
gům. Jejím pořadatelem je DS tam-
ního Jiráskova divadla ve  spolupráci 
s KIS Hronov. Je to tak trochu recesi-
stická přednáška, ve které se bude tak 
trochu mluvit i  tak trochu zpívat.  Ze 
života ptactva (II.) proběhne v  ma-
lém divadelním sále dne 21. listopadu 
od 19 hodin. 
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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

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

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

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

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/

BERENIKA je asi 3letá kočička. 
Našla se na odlehlém místě, scho-
vaná ve křoví. Je to velká mazlivka. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

OLDA je asi 9letý ovčák, který 
opět nikomu nechybí. Na svůj věk 
je trochu divoch a na vodítku tahá, 
ale všechno se dá naučit. Olda je 
hodný a přátelský. 

 Volejbalové centrum nad Metují 
(VoCe) se krátce po  svém vzniku 
v  roce 2012 zařadilo mezi volejba-
lové komety nejen v  náchodském 
regionu, ale i  v  celém královéhra-
deckém kraji. 
 Důvodem založení oddílu byly 
podle jeho předsedy Romana Ptáč-
ka především podpora rozvoje 
a  propagace volejbalu jako tako-
vého v  Novém Městě nad Metují 
a v okolí, zároveň rozvoj především 

mládežnického volejbalu, a to hlav-
ně na  školách. Zde podala pomoc-
nou ruku Základní škola Krčín, kde 
Volejbalové centrum našlo svůj „do-
mov“. Dnes je minivolejbal na třech 
základních školách a sportuje zde té-
měř stovka dětí, navíc vedení VoCe 
podporuje kroužky na  školách ma-
teriálově i  metodicky a  organizuje 
trenérská školení pro pedagogy.
 Po šesti letech úspěšného působe-
ní nejen na volejbalových kolbištích 

okresních, krajských, ale i  repub-
likových se novoměstské VoCe se 
stabilním trenérským týmem vy-
profi lovalo v  oddíl, který úspěšně 
vychovává mladé volejbalisty pro 
kluby, jejichž mládež pravidelně 
hraje v  krajských či celorepubliko-
vých soutěžích.

 A to je cesta, po které chce Volej-
balové centrum nad Metují kráčet 
i v budoucnu.  R.P.

Vivat české jablko! 
 Ačkoli české ovocnářství čelí dlouhodobě 
snižování potenciálu vinou stárnutí sadů, po-
klesem výsadeb či převodu sadů do výnosově 
nižší ekologické produkce, ovocnářství - ze-
jména jablka - k Náchodsku stále patří. Pěs-
tování ovoce má vůbec v celé České republice 
velmi dlouhou tradici. První významné do-
klady o ovocnářství pocházejí již ze středově-
ku. V období 13. až 15. století se začíná obje-
vovat množství odrůd jabloní a hrušní, a to 
nejen v zámeckých a klášterních zahradách, 
ale i u poddaných. V 17. století vznikaly první 
ovocné školky.  Foto (z ovocného sadu 
 u Vrchovin) Mirek Brát
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