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Příští Echo vychází 1. listopadu 2019

WWW.NOVINYECHO.CZ

říjen 1932, otevření Tyršova mostu v Jaroměři

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

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Pavel Běhounek,  špičkový lektor a daňový poradce
KDY / KDE: 6.11. 2019 od 9,00 do 14,00 hodin
                   v přednáškovém sále náchodského Beránku 
OBSAH:      Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH
                   a v daních z příjmů. 

CENA: 1600 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profitreal.cz
               V ceně je zahrnuto  občerstvení a materiály v tištěné i elektronické podobě

Změny a novinky 2019/2020 nejen v daních z příjmů a DPH (evidence tržeb, zákon o obchodních korporacích, 
živnostenské a pracovní právo, daňový balíček 2019 - daně z příjmů za rok 2019, DPH za 12/2019), změny sazeb 
DPH, změny předpisů EU od 1.1.2020 (týká se dodání zboží v rámci EU), změny v daních z příjmů pro rok 2020, 
spuštění poslední vlny evidence tržeb, změny a úskalí v uplatnění procentuálních výdajů v přiznání za rok 2019, 
změny v uplatnění úroků a výdajů, daňová uznatelnost úroků, ceny za zboží a  služby mezi spojenými osobami, 
úročené půjčky mezi spojenými osobami vč. stanovení obvyklé výše úroků podle judikatury roku 2019, výdaje 
na automobil, automobil používaný k služebním i soukromým účelům, změny sazeb od 1.1.2020 a (pravděpodob-
ně) od 1.4.2020 např. zálohy na teplo uhrazené v roce 2019 v 15% sazbě daně a vyúčtované v roce 2020

Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH a v daních z příjmů 

Informace NĚMČINA: 
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969, 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA: 
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník

- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Přivýdělek - roznáška letáků
Přijmeme spolehlivé distributory letáků

a novin do jednotlivých schránek
v následujících lokalitách:

Nové Město n.M.: Kaštánky
Náchod: Běloves, Karlův kopec,
Nový Svět a Klínek, Nový Svět,

Klínek a Staré Město 
Hronov: Zbečník, část kolem

nám. Čs. Armády
Velké Poříčí: část k Náchodu

Žďárky
Č.Kostelec: Horní Kostelec, část
mezi ulicemi Lipky a Jiráskova

Bezděkov 
Teplice nad Metují

Broumov

Více informací na tel. 603 990 636
nebo e-mail: bamoscvejn@seznam.cz 

V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují  na vás 21. října 
(od 18 hodin) čeká program s ná-
zvem Devět bran chasidů tajemství 
Jedná se o  rozpravu Aleše Roleč-
ka o  chasidismu - s  knihou Jiřího 
Mordechaje Langera Devět bran. 
V programu spoluúčinkuje Tomáš 
Menec. Dodejme, že  chasidismus 
je židovské hnutí, které vzniklo 
na počátku 18. století v Polsku. 

Za tajemstvím 

Chasidů

SLEVY NA OKNA

AŽ 50% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

PLASTOVÉ DVEŘE

EUROOKNA

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

V  Dobrušce –   tamním Spole-
čenském centru ( Kino 70) vzdají 
11. listopadu hold válečným vete-
ránům. Organizátorem je město 
Dobruška a Vojenský geografi cký 
a hydrometeorologický ústav. Za-
čátek je stanoven s vojenskou přes-
ností na 10.00 hod.

Hold válečným 

veteránům

Ve dnech 5.-8. října 2019 vyra-
zil náchodský starosta Jan Birke do 
čínského města Kaifeng. Důvodem 
jeho cesty bylo hledání možnosti 
spolupráce mezi Náchodem a Kai-
fengem v oblasti zdravotnictví a al-
ternativní medicíny a lázeňství.

Náchodský

starosta jednal v Číně

o zdravotnictví

Kulturní partnerství města Náchoda a francouzského Persanu
Město Náchod má od 12. října 

2019 nové partnerské město. Stal 
se jím francouzský Persan v depar-
tementu Val-d‘Oise v regionu Île-de-
-France (25 km severně od Paříže). 
Populace: cca 12  500 obyvatel. Zně-
ní partnerské smlouvy, zaměřené 
na kulturní spolupráci, schválili   na 
svém  zářijovém jednání náchodští 
zastupitelé. Rada města Náchoda po-
věřila podpisem smlouvy zastupitele 
a předsedu komise cestovního ruchu 
Miroslava Bráta.  Podpis smlouvy se 
uskutečnil 12. října na náměstí před 
budovou persanské radnice. Fran-
couzská samospráva zakomponovala 
podpis smlouvy s Náchodem do oslav 
40-ti let existence tamní umělecké 
školy. Oslavy se nesly v  duchu kon-
certů i hudebních performancí v pro-
storách školních i sakrálních včetně 
zajímavých vystoupení pod širým ne-
bem – pochodem městem za dopro-
vodu bubnů počínaje a vystoupením 
profesionálního souboru – Fanfare 
de la Garde républicane – konče. Za 
francouzskou stranu smlouvu pode-
psal starosta Alain Kasse. Přítomen 

byl i Arnaud Bazin - senátor za oblast 
Val d Oise, Cecile Carré- místosta-
rostka Persanu pro oblast kultury, 
Gerard Guenet - prezident Hudeb-
ní unie Persanu. Miroslava Bráta do 
Francie doprovázel Mgr. Zbyněk 
Mokrejš – ředitel Základní umělecké 
školy Náchod. Odbor kultury, sportu 
a cestovního ruchu Městského úřadu 
v  Náchodě zastupoval při podpisu 

smlouvy Bc. Kamil Krunka. „Byla to 
spolupráce uměleckých škol v Náchodě 
a Persanu, která položila základy kul-
turní spolupráce a iniciovala vznik to-
hoto mezinárodního partnerství měst. 
Francouzská strana má zájem rozvíjet 
právě tuto spolupráci zaměřenou na 
mladou generaci, hudební a umělec-
kou edukaci a další podobné aktivity“, 
říká zastupitel Miroslav Brát. 

Před podpisem smlouvy o kulturní spolupráci mezi Náchodem a Persanem: 
(zleva) Cécile Carré, Alain Kasse, Arnaud Bazin, Miroslav Brát, Zbyněk Mok-
rejš.                                                                                                 Foto K.Krunka

Přivýdělek
Hledáme spolehlivé 
distributory novin 
ECHO v lokalitách:

Náchod
– Karlův kopec, Babí

Červený Kostelec
– Lipky, Horní,

centrum

Machov, Žďárky

Více informací na tel. 
602 103 775 nebo e-mail 

echo@novinyecho.cz



V Červeném Kostelci zahajuje 
činnost nový spolek Stromy. Jeho ak-
tivity se zaměřují především na děti 
a mládež, ale do budoucna plánuje 
rozšíření i na další věkové skupiny.

Spolek
Stromy

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2019 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Jako každý rok tak i letos jsme se 
s našimi žáky vypravili na výlet do 
Prahy. Už jsme toho v našem hlav-
ním městě viděli hodně a snažíme 
se program každoročně obměňovat. 
Na základě reklamy v rádiu jsme se 
vypravili do IQ Portu – zážitkového 
science parku. Je to místo, kde jsme 
v bezpečí zakotvené lodi absolvovali 
plavbu mořem informací z  nejrůz-
nějších vědních oborů.

Loď děti hravou formou proved-
la znalostmi o vodním světě, geo-
logii, kosmu, optických klamech, 

anatomii člověka i nejrůznějšími 
záhadami světa. Ve virtuální realitě 
se děti prohnaly na motorkách a za-
řádily na kajaku. Vyzkoušely si také 
na vlastní kůži, jak se asi cítili lidé 
v  momentě, kdy klesal Titanic ke 
dnu. Také se pobavily s roboty a celé 
dopoledne si moc užily.

Potom následovala procházka 
Prahou, děti si prohlédly nejvý-
znamnější budovy podél řeky Vlta-
vy, prošly se po Karlově mostě a celý 
výlet zakončily pohledem na světo-
známý Orloj.  ZŠ Pavlišovská - Babí

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou 
v Hronově na Příčnici. Vnitřní i ven-
kovní krb, krytá terasa, garáž, díl-
na. Nemovitost je podsklepena, větší 
technické zázemí. Dvě obytná patra.

Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ....... 2 600 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ........ 2 690 000,- Kč                   
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ........................ 449 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ............... 1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ......... 1 290 000,- Kč

Cena: 2 900 000,- Kč

V  Broumově proběhne talk 
show Radima Uzla a Ivo Šmol-
dase. Doprovázet je bude italský  
zpěvák a hudební skladatel An-
dera Andrei.  Zábavný program 
začíná v 18 hodin dne 5. listopadu 
v tamním KD Střelnice.

Talk show

Reprezentativní ples města 
Dobrušky proběhne 26. října od 
20 hodin v  tamní sokolovně. Hos-
tem plesu je zpěvačka Ilona Csáko-
vá. Ples se ponese v  duchu tradic 
a vizuálu první republiky. K  tanci 
i poslechu  zahraje hudební těleso 
JAMES BAND.

Ples města 
Dobrušky LAKOVÁNÍ vypalovanými 

plasty včetně fosfátování

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

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

V  areálu hereckého muzea Vik-
torka  a okolí Ratibořic  se uskuteč-
ní již druhý ročník strašidelné cesty 
spojené s  plněním úkolů. Těšit se 
můžete na řadu kostýmovaných 
postav z hororů a strašidelných po-
hádek. Pro nejmenší účastníky je 
nejlepší vyrazit hned od 14 hodin. 
Akce se koná za každého počasí. 
Pro děti je připraveno plnění úkolů, 
ceny a  dárečky. V  restauraci bude 
podávané speciální menu. Místa 
v restauraci si prosím rezervujte do-
předu. Venku bude připraveno dal-
ší občerstvení. Součástí akce bude 
malování na obličej, v kině projekce 
či focení s příšerami. Akce proběh-
ne 2. listopadu od 14 do 18 hodin.

Hororová
Viktorka Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynulo 6 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 28. října 2019 uplyne rok,

kdy nás navždy opustila
paní Jiřina Pejřilová z Lodína,

narozená v Náchodě.

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.

Vzpomíná manžel s rodinou, maminka,
bratr a sestra s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 31. 10. 2019 uplyne 5 let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

OLDA MORÁVEK.

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

Rodina Čechova a Šimerova

Pavel Maršík

VZPOMÍNKA
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, 

potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat…
Dne 23.10.2019 uplyne 9 smutných let,

kdy nás navždy opustil

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku.   Iveta

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem 
 a má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifi kační požadavky
autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifi kace oboru, nebo
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování 

 nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
kvalifi kační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 (vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)

Další požadavky
znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., 

 o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
znalost správního řízení výhodou
dobrá znalost práce na PC
komunikační schopnosti
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
nástup do pracovního poměru dohodou
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, 

 možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborného pracovníka / odborné pracovnice 
územního plánování

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod 
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 31.10.2019.

Město Náchod

Sláva nazdar výletu

VZPOMÍNÁME
Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá

Dne 25. 10. 2019 uplynou čtyři 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
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Odebírejte od ČEZ i plyn a přidejte se mezi zákazníky, 
kterým jsme snížili účty. Pro vaše město teď máme 
připravený akční produkt, se kterým získáte nižší 
cenu na celé 3 roky. 

Na naší stránce si spočítejte, kolik s námi zaplatíte, 
nebo nám rovnou zavolejte.

www.cez.cz/usetrete
zákaznická linka 800 900 100

POHODLNĚ

N
A

JED N O M M

ÍS
T

Ě

Díky Vám jsme opět získali ocenění 
Nejdůvěryhodnější značka v kategorii 
dodavatelé energie. Plyn si k nám letos 
převedlo už více než 25 300 zákazníků.

111 let gumárenského průmyslu na Náchodsku
Servisní sklad

Trelleborg Bohemia, a.s., (dříve Rubena a.s.) je tradičním českým 
výrobcem pryžových, pryžokovových a  pryžotextilních výrobků 
slavící letos 111 let od svého založení. Pro zlepšení služeb a servisu 
ve  vztahu k  našim zákazníkům bylo z  obrovského množství roč-
ně vyráběných produktů vyčleněno přibližně 15 000 standardních, 
normovaných či nejvíce používaných položek, které se snažíme pro 
naše zákazníky mít stále k dispozici. Za tímto účelem byl již před 
25 lety vytvořen servisní sklad, který byl původně umístěn v Hro-
nově. V roce 2004 byl celý sklad přemístěn do pětipodlažní budovy 
na Pražské ulici v Náchodě, kde nyní disponuje skladovou plochou 
téměř 3500 m2 a malou podnikovou prodejnou.

Široký sortiment výrobků z pryže
Na objednání našich zákazníků zde čeká velmi široký sortiment 

výrobků z pryže. Nejdůležitější částí sortimentu jsou těsnicí prvky 
(o-kroužky, manžety, stirací kroužky, hydraulické prvky a hřídelo-
vá těsnění-gufera), pryžové vytlačované profily, desky, fólie a hadi-
ce. V  naší nabídce nechybí ani silentbloky, pryžotextilní vlnovce 
vzduchového pružení a klínové řemeny. Svou šíří sortimentu se řa-
díme mezi největší podobné „velko-sklady“ ve střední Evropě. Kro-
mě těchto standardních produktů umíme také pozorně naslouchat 
i speciálním požadavkům našich obchodních partnerů, výsledkem 
jsou pak dodávky zakázkových dílů často končících v  náročných 
aplikacích firem jako například SOR, Tatra Truck, Ammann, Zetor 
Tractors, GE Aviation a mnoha dalších jak u nás, tak i v zahraničí.

Podpora prodeje na e-shopu
Pro podporu prodeje a snazší orientaci v našem sortimentu pře-

vážně technických výrobků provozujeme internetové stránky www.
eshop.rubena.cz. Věříme, že každý manažer, zásobář, údržbář či ku-
til zde najde a vybere si naší široké nabídky sobě potřebné díly. 

Martin Vostřes
Vedoucí produktové skupiny Moulded components
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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, 

ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282, 

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

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

Vážení a milí čtenáři,

je s podivem, že se neustále setkávám s 2 základními mýty, se 
kterými k nám lidé chodí:

Mýtus 1) Já mám dobrého dodavatele
Protože všichni dodavatelé energií prodávají úplně totéž, tak 
nemůže z principu být dodavatel dobrý nebo špatný. Může 
prodávat totéž buď draze nebo levně. Takže jde pouze a jen o 
cenu za MWh  a tak správně  si musíte říct:

Správně 1) JÁ MÁM DOBROU CENU ZA MWh

                        U SVÉHO DODAVATELE

Mýtus 2) Stejně rozdíly mezi dodavateli téměř žádné nejsou.
Ano, rozdíly mezi dodavateli téměř žádné nejsou. Jsou pouze rozdíly v cenách za ener-
gie mezi dodavateli, ale i u stejného dodavatele. Někteří mají i více jak 10 produktů 
s různými cenami. Rozdíly v cenách mezi jednotlivými dodavateli a jejich jednotlivými 
produkty jsou i více jak 500,-Kč/MWh bez DPH. Takže správně:

Správně 2) ROZDÍLY V CENÁCH  JSOU MEZI DODAVATELI
                        A JEJICH JEDNOTLIVÝMI  PRODUKTY OBROVSKÉ

A co na to říká zákazník JES? 

JÁ MÁM DNES ŠPIČKOVOU CENU ZA MWh, rozdíl při mé roční spotřebě oproti 

minulému období je 10 000,- Kč, které ušetřím a použiji pro sebe a svou rodi-

nu, cena mi za MWh platí do konce smlouvy a služba JES mi včas zajistí  

nejnižší cenu MWh i pro další období… SUPER…PŘECE NEBUDU 

ZBYTEČNĚ VYHAZOVAT SVÉ PENÍZE KOMÍNEM… UŽ NIKDY…

NEJSEM BLÁZEN

S úctou Váš

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: Požadujeme: Nabízíme: 

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O.
Nerudova ul. - garáže, Teplice nad Metují

oznamuje že zima je již za dveřmi... a doporučuje obout zimní pneu Tomket
pro prvních 10 zákazníků tričko zdarma a pro každého našeho zákazníka úžasná sleva...

Vyberte si pneu ze serveru www.nejlevnejsipneu.cz nebo nám zavolejte rozměr vašich pneumatik
objednejte přes naši fi rmu a ušetříte zhruba 500Kč na sadě 4ks pneu. Podmínkou získání slevy je přezutí
vašeho vozu v našem servisu. Sleva se skládá z odpočtu poštovného za čtyři kusy pneu 236 Kč a sleva

na naše služby související s přezutím pneu ve výši 30%. Námi účtované ceny pneu jsou stejné jako
na eshopu v den objednávky. Po domluvě možno u nás přezout i o víkendu. 

Pozor akce 
trvá pouze

do 25.10.2019

Objednávky
na telefonu 776 876 640

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto 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

MV č.34/2016 Sb. 

*Neděle 3. listopadu v 19.00 hodin
Studio Bouře Praha

Jean-Claude Islert:

TEĎ NE!
aneb Na tohle teď není ta pravá 

chvíle
Překlad: Jaromír Janeček

Režie: Daniel Hrbek
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

*Úterý 5. listopadu  v 18.00 hodin

NA SVĚTĚ JSME
PROTO, ABYCHOM 

KONALI DOBRO
Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. Homeopat                                                                

Vstupné: 60 Kč   

*Čtvrtek 7. listopadu v 19.00 hodin
skupina „K“

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ

Michal Kaňka - violoncello
Filharmonie Hradec Králové

Chuhei Iwasaki - dirigent
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

www.beraneknachod.cz

Národní institut
rozvoje N.I.R.  

V klubu NIRON
proběhne přednáška

NUMEROLOGIE

Robert Policar
astrolog s více než
20letou zkušeností,
věnuje se též astrologii
mayské, výkladům snů
a numerologii

Krámská 29, Náchod,
1. patro
Tel.: 773 220 773

Pátek 25.října 2019
v 18.00 hodin

Akciová společnost Navita

Mistr loupárny

Nabízíme:
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Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

* Rozvedený 47/177/77 s  6 le-
tou dcerkou hledají štíhlou 
ženu, která chce žít v  přírodě. 
Dítě ve  stejném věku vítáno. 
Nejdříve SMS 733 215 791

*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 
29m2 + balkon+ kolna v  1.NP 
zrek.byt. domu v  Dolní Rade-
chové. Nájemné 4.500,-Kč + zá-
loha 2.000,-+ el.+ kauce.-Kč, tel. 
608 90 30 50.
*Prodám zděný byt 3+1 v   
osobním vlastnictví v  Náchodě  
v  ulici Nerudova. Nová plas-
tová okna. Rekonstrukce kou-
pelny. Upravený společný dvo-
rek. Výměra bytu 75 m². Tel. 
777 602 884  , RK nevolat, Cena:  
2 190 000,- Kč

*Prodám  byt 2+1 v   družstev-
ním vlastnictví v  Novém Měs-
tě nad Metují  v  ulici Nad Sta-
dionem. Celková revitalizace 
obvodového pláště. Částečná 
rekonstrukce koupelny. Lodžie, 
sklep. Výměra bytu 58 m².Tel. 
777 602 884  , RK nevolat. Cena:  
1 549 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+kk v   
osobním vlastnictví v  Náchodě  
v  ulici Pražská. Interiér je při-
praven k rekonstrukci. Parková-
ní na dvoře.Výměra bytu 42 m².
Tel. 777  602  884  , RK nevolat. 
Cena:  899 000,- Kč
*Pronajmu byt 1+1 v  Novém 
Městě n.Met. 6500,- + plnění+-
kauce.Dlouhodobě. Od  listopa-
du. TEL.: 777 273 571
*PRONÁJEM BYTU 2+KK - 
Nové Město n.Met.-centrum, 
50m2. Nabízíme k  pronájmu 
nový luxusní byt v  novostavbě
bytového domu. Vybavená 
kuch.linka, lodžie, parkovací
stání, sklep, net, TV. Volné 
od 12/2019. Tel.:608 936 100
*Pronajmu byt větší 1+1, čás-
tečně zařízený ve Velkém Dřeví-
či. Volný ihned. V případě váž-

ného zájmu volejte 608 213 154.
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové lu-
xusní družstevní byty 1+kk, 
2+kk a  3+kk v  Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a připra-
vené k  okamžitému nastěho-
vání. Členský vklad je možné 
rozdělit do  splátek. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709. www.
sbdnachod.cz

* Prodám zahradu v  Náchodě 
nad koupalištěm.280/14, 636 
m2. TEL.: 737 403 103

*Pronájem komerčních pro-
stor o  větší výměře vhodných 
k výrobě a skladování v Novém 
Městě nad Metují – ulice Ha-
vlíčkova. Tel. 777 602 884  , RK 
nevolat. Cena:  od 450,- Kč/m²
*KOMERČNÍ PROSTORY 
k  pronájmu - Nové Město n.
Met.-centrum, 80m2. Nabízíme 
k  pronájmu přízemí novostav-
by bytového domu. Prostor je 
vhodný pro sídlo společnosti, 
prodejnu, nebo kanceláře. Volné 
od 12/2019. Tel.730 596 417
*Pronajmeme nebyt. prostory 
51 m2 v blízkosti centra v Čer-
veném Kostelci (cca 128 m 
od  náměstí). Lze využít jako 
kancelář nebo k  poskytování 
služeb. Po komplet. rekonstruk-
ci. Na  podlaze koberec, souč. 
je chodbička, WC, umývadlo, 
kuchyňka a další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místnos-
tí, které lze využít i samostatně. 
Nájem 7000,-Kč + služby. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebyt. prostor)v blízkosti cen-
tra v  Novém Městě n.M. (cca 
250 m od  autobus.zastávky). 
Lze využít jako kancelář nebo 
poskytování služeb. Po  kom-
plet. rekonstrukci. Na  podlaze 

koberec, součástí je WC, umý-
vadlo a  další místnost. Prostor 
se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6000,-Kč + služby. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189

* Prodám domácí vykrmené 
prase živé nebo v půlkách, krm-
nou řepu – Burgíni. Kramolna. 
TEL.: 777 213 229, 607 874 123
*Prodám dřevo 700Kč/m3, 
štípané 1000Kč/m3, Náchod. 
TEL.: 776 049 577
* Prodám palivové dřevo – olše, 
jasan – 900,-Kč PRMR. TEL.: 
776 327 208
* Prodám pivní tácky r.1982 – 
Německo, Belgie, Holandsko, 
cca 80 ks. TEL.: 737 403 103
*Prodám pianino PET-
ROF. Naladím, odvezu. Tel. 
775 328 366

*Prodej palivového dřeva 
700,-Kč/m3. Tel: 733 644 249

* Koupím jakékoliv sta-
ré fotoaparáty a  příslušen-
ství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké 
materiály. TEL.: 777  559  451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v  hotovosti. Tel. 777  559  451
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání 
i  z  období socialismu v  jakém-
koli stavu. TEL.: 603  549  451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a  jiné. TEL.: 722  907  510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vá-
nocích. 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, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veške-
ré hračky KDN aj.., různé 
vláčky MERKUR aj.., staro-
žitný a  chromovaný nábytek 
a  jiné zajímavosti do  r.1975, 
hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádie, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj.výzbroj 
a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
* Koupím vše s hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např.od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Převedu staré záznamy 
z  videokazet na  DVD nebo 
Flešku. Tel. 777 554 484

*Nabízíme PŘIVÝDĚLEK 
ÚKLIDEM DOMÁCNOSTI. 1x 
týdně 4 hodiny dopoledne, ne 
víkendy a svátky. 1600 Kč měsíč-
ně. Pěkné prostředí, dobré vzta-
hy. Lokalita Náchod Kašparák. 
Tel.. 604 806 370
*Zdarma zemina v objemu 400 
m3 v  České Skalici. Zemina je
ideální pro srovnání terénu. Od-
voz zeminy hradí zájemce. TEL.: 
725 648 090

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-staré, neúplné,-
díly,mopedy ale i  traktůrky 
a  jinou techniku,staré věci. 
TEL.:723 837 437

*Koupím JAWA kývačka, pa-
nelka nebo pérák, nejlépe 
s  platnými českými doklady.
TEL.: 777 222 232
*Prodám HONDA JAZZ 5i 
dvéř., 1.2 i  58 kW, r.v. 2004, 
koupeno v  ČR, světle modrá 
metalíza, výbava ABS, klima, 
servo, 2x airbag, el. okna, cent-
rál, prostorná spolehlivá, najeto 
137.000 km, servisní knížka, vel-
mi spolehlivá, cena 56.000 Kč. 
Tel. 777 104 584

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO
SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

Vyklízení a likvidace 

RŮZNÉ

 
27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

 ...........
 ....

 ....

 .....
 ..................

 ..
 ..........

 ....

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

KOUPÍM staré rybářské potřeby,
staré hračky a starožitnosti
všeho druhu  + VYKLÍZENÍ 

TEL.: 721 600 856

CHEMAGROUP s.r.o.
Náchod Bražec

Nabízíme:
Směs do ostřikovačů YETTI

vlastní produkce do – 30 stupňů
od 14,- Kč

Kontakt:
e-mail: obchod.chemagroup@seznam.cz

tel. 732 662 284

–

ROZUMNĚSOUKROMĚ

 ŠIKOVNĚ  RYCHLE

PRODÁM
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Finále 11. ročníku stále více ob-
líbené soutěže o  nejsympatičtější 
zdravotní sestru Batist Nej sestřička 
2019 se konalo 5. října v Městském 
Divadle Dr.  Josefa Čížka v  Nácho-
dě. Do Náchoda se sjela dvanáctka 
zdravotních sestřiček z  nemocnic 
z  celé republiky a  královnou mezi 
sestrami se měla stát ta nejsympa-
tičtější z nich. Stranou šly také jejich 
odborné znalosti, protože všechny 
finalistky jsou ve  svém oboru na-
prosté profesionálky a  nelze jim 
v jejich práci cokoliv vytknout. Kte-
rá s finalistek se nejvíc líbila porotě?

1. místo a  titul Nej sestřička 
roku 2019 získala Kateřina Křen-
ková. Je jí 38 let, Ústřední vojenská 
nemocnice Praha, zdravotní sestra 
na  Oddělení invazivní kardiologie 
a arytmologie 2. místo si odnesla 
Veronika Hryzáková, 35 let, Fa-
kultní nemocnice Brno, zdravotní 
sestra na  ARO  3. místo získala 
Natalia Panasenko, Klinika Elite-
Medical s.r.o., vrchní sestra kliniky

Titulem Batist Sympatie 2019 
byla dekorovaná Markéta Kubová, 
39 let, Nemocnice Prachatice a.s., 
staniční sestra na interním oddělení

Vítězka soutěž si zahraje v  pri-
máckém seriálu Modrý kód. Divá-
kům v náchodském divadle zazpí-
vala také bývalá zdravotní sestra, 
čerstvá osmdesátnice Naďa Ur-
bánková, Anna Slováčková, Josef 
Vágner, Stanislav Hložek, Matyáš 
Hložek či Radim Flender. Hold 
zesnulému Karlovi Gottovi vzda-
la za  všechny houslistka Markéta 
Muzikářová a Marián Vojtko.  

Ředitel soutěže Batist Nej se-
střička roku David Novotný byl 
s  průběhem letošního soutěžního 
ročníku spokojen. „Pro mě jsou 
vítězky všechny sestřičky, kte-
ré tu stojí. A  pak také všichni 
zdravotníci, kteří svoje povolání 
dělají s náležitou péčí a láskou“, 
uvedl David Novotný na závěr ve-
čera, který moderovali Karel Voří-
šek a Sandra Pospíšilová Parmová.  
Průběh soutěže mohli diváci sle-
dovat v přímém přenosu na soci-
álních sítích Primy a  webu  www.
iprima.cz

Poděkování patří generálním 
partnerům soutěže BATIST Me-
dical a.s. a  Královéhradecká lé-
kárna a.s. a  dalším partnerům, 
bez nichž by se organizace soutě-
že neobešla.

Batist Nej sestřička 2019: Vítězky jsou všechny zdravotní sestřičky
V ÚVN slaví! Jejich sestřička Kateřina Křenková přivezla domů titul Nej sestřičky

Oddíl stolního tenisu Tj Sokol 
Česká Skalice zahájil novou spor-
tovní sezonu se čtyřmi družstvy 
mužů na úrovni  soutěží Regionál-
ních přeborů a  jedním družstvem 
žen hrajících ve II. celostátní lize.

Do soutěží mládeže máme zařa-
zena dvě družstva složená z Mlad-
ších a Starších žáků. 

Když v  našem oddílu začínal 
vyrůstat v  roce 2016  Jan Škalda 
/2009/ze Zlíče, málokdo tušil, jaký 
talent stolního tenisu se rodí.  Ač-
koliv Jan Škalda dnes již není  hrá-
čem našeho oddílu, od  roku 2018 
trénuje a  hraje v  SK Dobré, chtěl 
bych se s Vámi podělit o radostné 
chvilky jeho sportovního růstu.

Již v  úvodu roku 2019 se stal 
v  kategorii Nejmladších žáků 
Krajským přeborníkem, ovládl 
i  kategorii Mladších žáků, získal 
další dvě zlaté medaile ve  čtyř-
hrách. Následovala reprezentační 
nominace na  Mezinárodní turnaj 
nadějí do Budapešti, kde ve vyni-
kající konkurenci obsadil 9. - 16. 
místo a v dubnu na turnaji v Linzi 
3. místo. Na  Olympiádě mláde-
že v  Liberci získal zlatou medaili 
ve  smíšené čtyřhře mladšího žac-
tva a  další zlatou medaili získal 
na  Bodovacím turnaji v  Praze. 
Jeho nominace na Eurominichaps 
2019 ve  Francii v  srpnu letošní-
ho roku nejspíše znamenala jeho 

trvalý vstup na  Evropské stoly. 
Dosažené vynikající 6. místo zna-
menalo pozvání na  soustředění 
Evropských nadějí na  Euro Top 
ve  Slovinsku a  nominaci na  tur-
naj  Stiga Masters minimes v Bel-
gickém Blegny pro 16 nejlepších 
hráčů Evropy.

Blahopřejeme Jendovi k  dosa-
ženým výsledkům a  přejeme mu 
mnoho dalších úspěchů. Ocenění 
patří také rodinnému zázemí, kte-
ré pro jeho růst vytváří to základ-
ní.

Oddíl stolního tenisu Tj Sokol 
Česká Skalice vypisuje nábor mla-
dých zájemců o stolní tenis z Čes-
ké Skalice a okolních regionů pro 
věkovou kategorii 8 - 11 let. Sezná-
mení se  s  prostředím oddílu pro-
běhne 29. října od 16 do 18 hodin. 
Najdete nás v Tyršově ulici v příze-
mí českoskalické Sokolovny. 

Mimo tento termín je možné se 
přihlásit vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 16 hodin na tréninku mládeže, 
což platí i  pro jiné věkové kate-
gorie. Případné kontakty najdete 
na  webových stránkách Tj Sokol 
Česká Skalice, oddíl stolního teni-
su.                           Stanislav Prosa,

oddíl stolního tenisu

Českoskalický stolní tenis aktuálně

D Í V K A  E C H A

B A R U N K A
Foto: Marek Dvorský

mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

Po stopách Boženy Němcové
Muzeum Boženy Němcové v Čes-

ké Skalici spolu s Národním památ-
kovým ústavem, územním odbor-
ným pracovištěm v  Josefově pod 
záštitou hejtmana Královéhradecké-
ho kraje PhDr.  Jiřího Štěpána, PhD. 
a pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Mgr.  Martiny Berdychové,  vyhlašu-
je soutěž   Po  stopách Boženy Něm-
cové. Zmapujte místa spojená se 
životem a  dílem Boženy Němcové! 
Na mnoha místech nejen v Čechách 

a  na  Moravě se nacházejí sochy,  
busty či pamětní desky, domy, v nichž 
žila ona sama nebo členové její rodi-
ny, místa, jež ráda navštěvovala… 
Soutěžní kategorie jsou výtvarné i fo-
tografické pro věkové rozmezí od 12 
do x let.  Přihlášky je možno podávat 
až do 30. 6. 2020. Pro detailní propo-
zice soutěže odkazujeme z prostoro-
vých důvodů na webovou prezentaci 
www.ceskaskalice.cz

Výstava

v Lapidáriu 
V  Dětské galerii Lapidárium 

(Klášter Broumov)  probíhá do  25. 
října výstava výtvarných prací Anež-
ky Hoškové. Autorka (ročník 1982) 
je jednou z nejvýraznějších absol-
ventek intermediálního ateliéru Vác-
lava Stratila na  brněnské FaVU. Je 
to respektovaná autorka s výrazným 
kaligraficky utvářeným rukopisem, 
která se svobodně inspirativním 
způsobem pohybuje v rámci celého 
spektra výtvarných médií od kresby 
a  malby po  hudbu nebo prostorové 
instalace. 

Město Náchod

zaměstnává 189

úředníků
Na svém posledním jednání schvá-

lili náchodští radní vytvoření dvou 
funkčních míst. Jedná se o dva pracov-
níky městského informačního centra 
na odboru kultury, sportu a cestovní-
ho ruchu. Současně radní stanovili cel-
kový počet zaměstnanců města zařa-
zených v městském úřadu na 189, bez 
zaměstnanců na  mateřské dovolené, 
rodičovské dovolené a  zaměstnanců 
uvolněných pro výkon veřejné funkce, 
s účinností od 1.10.2019.

Krajský turnaj minivolejbalu 

v Broumově
Pro získávání dalších zkušeností 

ve  starších kategoriích minivolejbalu 
jsme vyrazili 6.10. až do  Broumo-
va, kde byl turnaj pro „modrásky“ 
a  „červenáčky“.  Tentokrát jel pouze 
náš oddíl ze ZŠ Krčín, protože v něm 
jsou aktuálně nejstarší VoCečkové 
děti. V  červené kategorii do  deseti 
let hrálo naše dívčí trio, kde zkuše-
nější Terka hrála s  nováčky Sofčou 

a  Terezkou. I  proto jsme kladli větší 
důraz na  získání herních zkušeností 
nežli na výsledek. Jenže slečny se roz-
hodly k  herním zkušenostem přidat 
i  výsledky a  postoupily ze základní 
skupiny přímo do  té finálové o  1.-6. 
místo. Nakonec získaly 5. místo, a tak 
jim móóóóóc gratulujeme k velkému 
úspěchu.                       Roman Ptáček,

Volejbalové centrum nad Metují

Dne 5.10.2019 se naše družstvo 
starších žaček zúčastnilo druhého 
mistrovského turnaje Středočeského 
krajského přeboru házené, pořáda-
ného tentokrát v Liberci. I když druž-
stvo tvoří pouze z poloviny děvčata, 
která jsou skutečně věkově starší žač-
ky a druhá polovina děvčat jsou ještě 
žačky mladší,   již na prvním turnaji 
v  Příbrami děvčata dokázala pří-
jemně překvapit a odvezla si 6 bodů 
z  osmi možných. Nestačila pouze 
na  družstvo DHK Liberec, porazila 
však postupně družstva Kolína, Ko-
bylis a domácí Příbrami. Druhý tur-
naj naše děvčata odehrála snad ještě 

lépe, kdy do  turnaje vlétla jako vítr 
a  porazila družstvo z  Mělníka roz-
dílem patnácti branek. Následoval 
tradiční rival z  Kolína, kdy utkání 
s  tímto soupeřem bývají vyrovnaná, 
v letošní sezoně se však daří více ná-
chodským děvčatům, a opět přehrála 
Kolín o  tři branky. Poprvé jsme se 
na  tomto turnaji střetli s družstvem 
z  Chomutova. Laxním přístupem, 
a  snad pod vidinou snadného ví-
tězství (Chomutov teprve začíná), 
si děvčata utkání zdramatizovala, 
a o vítězství rozhodla až v posledních 
vteřinách z nařízeného sedmimetro-
vého hodu. Na závěr nás čekal domá-

cí Liberec, který nám na  předešlém 
turnaji nadělil tak trochu výprask, 
když jsme prohráli rozdílem jedenác-

ti branek. Tentokrát naše družstvo 
nastoupilo koncentrovaně, s rozhod-
nutím nedat nic soupeři zadarmo. 

V  průběhu utkání se obě družstva 
střídala ve  vedení. Do  druhého po-
ločasu jsme vstoupili s  tenkým jed-
nobrankovým vedením. Absence 
štěstíčka v  tomto utkání v  podobě 
několika nastřelených tyčí a také sa-
mozřejmě fyzický rozdíl způsobil, že 
jsme v konečném účtování podlehli 
o dvě branky. I tak si holky zaslouží 
velkou pochvalu za  předvedený vý-
kon. Po  osmi odehraných utkáních 
jsou v  celkové tabulce naše děvčata 
druhá se shodným počtem bodů 
jako první Liberec, následuje Kolín, 
Příbram, Kobylisy, Chomutov a Měl-
ník.                                        Jiří Slanina

Starší žákyně TJ Náchod - Středočeský krajský přebor házené


