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Příští Echo vychází 6. prosince 2019

www.novinyecho.cz

listopad 1913, první kino v Náchodě

V  Městské galerii Zázvorka 
v Novém Městě nad Metují je až do 
4. ledna 2020 ke zhlédnutí výstava 
s  názvem Inspirace přírodou – lu-
xografie a fotogramy. Obsahem vý-
stavy jsou fotografie skupiny foto-
grafů AKFA Slubice ze sousedního 
Polska. Výstava je pořádána u příle-
žitosti 180. výročí vzniku fotografie.

inspirace přírodou

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

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

PRONÁJEM / PRODEJ
komerční nemovitosti 

v Hronově Zbečníku

KONTAKT:
724 284 224

dílenské, skladovací
a kancelářské prostory 

o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

Kožená
galanterie
Přijďte se Přesvědčit,

 že v Kamenném obchodě
je levněji, než na internetu

nová KoleKce
ŠKolních batohů a aKtoveK

toPgal, bagmaster, looP
daKine, burton, oxy

emiPo, belmil, Karton P+P

Kamenice 139, náchod

Po - Pá 9 - 17 hod
so 9 - 11.30 hod

Huawei Y5 2019  2399,-  2999,-Kč Kč

Mikulášská nadílka
20% SLEVA
Huawei Y7 2019  3199,-  3999,-Kč Kč

Huawei P Smart 2019  3999,-  4999,-Kč Kč

Huawei P30 Lite  5599,-  6999,-Kč Kč

Huawei P20 Pro  7999,-  9999,-Kč Kč

6.12.2019

6.12.2019

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

volné místo na pozici

FAKTURANT/KA NA OBCHODNÍM ODDĚLENÍ

Požadujeme:

Náplň práce:

Nabízíme:

• SŠ vzdělání ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)
• znalost práce na PC (MS Offi ce – Word, Excel, Outlook)
• znalost anglického jazyka výhodou 
• výborné komunikační schopnosti
• ochota pracovat přesčas
• zodpovědnost
• chuť a zájem učit se novým věcem

• příjem a realizace objednávek
• příjem a realizace reklamací 
• vystavování dobropisů 
• administrativa
• komunikace se zákazníky

• pracovní poměr na dobu určitou – záskok za MD
• zázemí prosperující společnosti
• odpovídající mzdové ohodnocení
• fi remní bonusy
• příjemné pracovní prostředí v dobrém kolektivu

Nástup nejdéle od 1. 2. 2020 (nebo dle dohody).
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis

na emailovou adresu zitko.t@agrocs.cz nejpozději do 17. 1. 2020!

Obtěžuje vás práce na zahradě? 
Nemáte na zahradu čas, síly, náladu? 

Nabízíme komplexní celoroční péči o zahradu
u vašeho domu či na chalupě

Sekání a údržbu trávníků, úpravu živých plotů, práce s křovinořezem,
údržbu ovocných stromů, likvidaci  zahradního odpadu atd.

Ceny dle dohody a objednané práce

Kontakt: Přemysl Stejskal, tel. 734 836 623, Hrádecká 286, 517 73 Opočno
info@zahrada-stejskal.cz  www.zahrada-stejskal.cz

Hledáme
spolehlivého
distributora 
novin ECHO 

(případně
i dalších novin

a letáků)
pro Bohuslavice, 

Machov, 
Náchod – Karlův 

kopec

Více info na
tel. 602 103 775 

nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

Vánoční dárek co radost přináší

Jarmila zemánková, 
tyršova ul. 65, náchod (vjezd na náměstí tgM)

široká nabídka stáčených vín, sommelierské 
potřeby, sklenice na víno, dárkové boxy na víno, francouzské 
sekty, oříšky na váhu v dárkovém balení, dárkové balení čajů 

Dominikánské rumy
Dárky Vám vánočně zabalíme

Těšíme se na Vás



V Galerii 102 ve Velkém Poříčí je 
do 18. prosince t.r. umístěna výsta-
va s názvem Nesmíme zapomenout: 
Jan Opletal. Připravilo ji Národní 
pedagogické muzeum a  knihov-
na J.A. Komenského ve  spolupráci 
s Gymnáziem Jana Opletala v Lito-
vli. Výstava je věnována Janu Ople-
talovi a dalším studentským obětem 
nacistické zvůle v listopadu 1939. 

Jan Opletal 
a další

Vzpomínáme
Dne 24.11.2019 uplynuly dva smutné roky,

kdy nás navždy opustil 

pan milan Trulík  
z Náchoda Bělovse.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínka
Dne 26.listopadu 2019 jsme vzpomenuli 25.výročí 

úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, 

pana Josef Krále
z Náchoda.

V našich vzpomínkách nikdy nezapomeneme.
                   Syn Jiří s rodinou

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI pROSINEC 2019

www.beraneknachod.cz

Neděle 1. 12.  v 18.30 hodin -
ADVENTNÍ KONCERT 

MĚSTA NÁCHODA
Účinkuje: Světlana Nálepková, Tomáš Savka

Vstupné zdarma

Středa 4. 12. v 19.00 hodin -
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek a další
Předprodej již probíhá

Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Čtvrtek 5. 12. v 19.00 hodin -
MARYŠA

Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, 
Anna Fixová a další

Předprodej již probíhá
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Neděle 8. 12. v 19.00 hodin -

ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí: H. Křížková, M. Vojtko, Y. Blanarovi-

čová, L. Gyöngyösi, M. Nosková
Předprodej od 5. prosince 2019 pouze v MIC 

Náchod
Vstupné: 250 Kč

Středa 11. 12. v 17.00 hodin - 
ZUŠ Náchod - koncert s názvem 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádka o víře, odvaze a lásce všechny krásně 

naladí na nadcházející vánoční svátky. 
Předprodej bude zahájen 2. 12. 2019 od 8:30 

v ZUŠ Náchod.
Vstupné: 100 Kč

Neděle 15. 12. v 18.30 hodin - 

31. SVOBODNÝ ADVENT – 

„MILOSRDENSTVÍ CHCI...“ 
- komponovaný večer náchodských církví.

Pondělí 16. 12. v 19.00 hodin - 
VÁNOČNÍ KONCERT

aneb Tři oříšky pro Náchod  Komorní orchestr 
Slávy Vorlové Náchod, Josef VLACH – dirigent, 

Martina Hofmanová - flétna
Předprodej od 21. listopadu 2019
Vstupné: 120 Kč, 110 Kč, 100 Kč

Úterý 17. 12. v 19.00 hodin -
JANEK LEDECKÝ –

VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
Předprodej již probíhá

Vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 490 Kč

Středa 18. 12. v 16.30  a v 19.30 
hodin - 

VÁNOČNÍ KONCERT 2019
VÁCLAVA HYBŠE 
S ORCHESTREM 

Předprodej již probíhá
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč 

Vánoční dárky
Sobota 11. 1. a neděle 12. ledna 2020 

vždy v 19.00 hodin
DS Vrchlický Jaroměř: 

LAKOMEC A DALŠÍ 
SVĚTCI

Předprodej již probíhá
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Středa 29. 1. 2020 v 19.00 hodin - 

CAVEMAN
Hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach

Předprodej již probíhá
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Pátek 31. 1. 2020 v 19.00 hodin - 

MALINA BROTHERS 
slaví 10 let a představují DVD 

Předprodej již probíhá
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Pondělí 3. 2. 2020 v 17.30 hodin - 

PARTIČKA
Předprodej již probíhá

Vstupné: 480 Kč

Středa 25. 2. 2020 v 18.00 hodin – 

ČERNOBYL, 
promítání Tomáše Kubeše

Předprodej již probíhá
Vstupné: 100 Kč, 90 Kč, 80 Kč

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

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

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Tichá Vzpomínka
Dne 30.11.2019 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan Petr Kotrba  
z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Známí.

Agilní odbor školství, kultury 
a  tělovýchovy MÚ Jaroměř vydal 
začátkem listopadu 2019 nákladem 
450 výtisků  pozoruhodný velký ná-
stěnný kalendář vertikálního formátu 
A3 (výška 420 mm x šířka 300mm) 
s titulem „JAROMĚŘ 2020. Historic-
ké fotky: Městské muzeum Jaroměř. 
Současné fotky: Tomáš Vojtíšek.“.  Jde  
o zajímavou konfrontaci stejných míst 
z minulosti, porovnávaných se  sním-
ky současnými fotoaparátem a  vidě-
ním současného fotografa Tomáše 
Vojtíška. Kalendář obsahuje celkem 

25 (z toho 17 plnobarevných)  fotogra-
fií především historickouměleckých 
památek a  objektů starobylé Jaroměře 
i  pevnostního Josefova. Snímky jsou 
pořízeny vcelku ze stejných míst, což 
probouzí zájem  současníků. Celkově 
lze hodnotit  tento nástěnný  fotogra-
fický kalendář pozitivně. Na  snímcích 
srovnává situaci  uměleckých a  tech-
nických památek v našem dvouměstí. 
Záběry areálů a snímky pak naznačují 
výrazný úbytek veřejné zeleně a stro-
moví  v  době současné oproti době 
minulé, což je pro nás  však zjištění 
velmi  nepříznivé. Autorem myšlenky 
konfrontace  snímků z  doby minulé 
a současné je referentka kultury  paní 
magistra Markéta Drahorádová z MÚ. 
Měl bych však jedinou kritickou při-
pomínku: aby se autoři  nebránili po-
piskům pod snímky, což je přínosné 
a užitečné zejména pro generací mla-
dých. Zájemci a sběratelé nástěnných 
kalendářů si mohou zakoupit  kalen-
dář v místním knihkupectví a v infor-
mačním centru na  hlavním náměstí 
v Jaroměři za  139,-Kč. Jde o hodnot-
ný dárek k Vánocům 2019. 

phDr. JIŘÍ uHLÍŘ 
(redakčně kráceno)

Nástěnný kalendář „JAROMĚŘ  2020“

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

vykupujeme starožitný nábytek 
a starožitnosti

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
Luboš adamec 
malecí 577, nové město nad metují
mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Drogerie Vít Pavel
Komenského ul., Náchod

Totální výprodej
Sleva 20% - 30%

TEL.: 602 145 222

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata
Odvezeme sníh pryč

ÚKLID SNĚHU LEVNĚ
Pro firmy i soukromníky

TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

Kavkazské jedle 
od 1 do 3 metrů

cena 360,-Kč – 690,-Kč

Stromky v květináči
výška 1 – 1,3 m
cena 450,-Kč

Prodej zahájen 30.11. 2019,
do 24.12. 2019

každý den od 8 do 18 hodin

Červený Kostelec, Lipky 128
Tel.: 739 142 148

Vzpomínka
Dne 5. 12. 2019 uplynou čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka, babička, prababička a sestra,

paní  Zdeňka Janečková, 
rozená Volná.

Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi. 
Manžel Jaromír, dcery Dagmar a Irena  

s rodinami

Syn Milan s rodinou, syn Ivan s rodinou 
a dcera Zdena s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou v Hro-
nově na Příčnici. Vnitřní i venkovní 
krb, krytá terasa, garáž, dílna. 
Nemovitost je podsklepena, větší 
technické zázemí. Dvě obytná patra.

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
Novostavba rodinného domu s pozemkem 5 364 m2 v Havlovicích ...................................6 896 000,- 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



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

Chtěla bych touto cesto poděkovat panu Čejchanovi, vedoucímu 
drogerie Teta v Náchodě, za nález a vrácení peněženky. Jsem ráda, 
že jsou mezi námi stále ještě poctiví a slušní lidé.

Děkuje Jurůjová a Vítková

Poděkování

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz 
775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

EC19051_inzerce_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:29

žaluzie

Založeno v roce 1994 Již 24 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Výroba klínových řemenů 
v  Československu byla založena 
firmou  Baťa ve Zlíně v roce 1934 
a  je nedílně spjata se zahájením 
výroby pneumatik panem Tomá-
šem Baťou ve  30. letech dvacáté-
ho století. První technologií byla 
a stále je výroba klasických obalo-
vaných řemenů.

NOVÁ GENERACE 
ŘEMENŮ

Během téměř stoletého fun-
gování měnila výroba klínových 
řemenů své jméno a  strukturu. 
Po  znárodnění v  padesátých le-
tech se výroba začlenila pod Rudý 
říjen Otrokovice, po  revoluci se 
firma v  roce 1990 přejmenovala 
na  Barum Otrokovice. Tehdy byl 

realizován významný posun tech-
nologie výroby investicí do  nové 
generace řemenů – řezaných klí-
nových řemenů.  Klíčovým roz-
hodnutím byl prodej zlínského 
závodu  holdingu ČGS. V  tomto 
období řemeny opustily výrobní 
značku Barum a nahradila ji znač-
ka  Rubena, kterou užíváme dopo-
sud. Výrobní závod ve  Zlíně byl 
na počátku jednadvacátého století 
přejmenován na Mitas a.s. Praha a  
výroba řemenů byla ze strategic-
kých důvodů převedena pod  hla-
vičku sesterské firmy Rubena a.s. 

Zásadním milníkem pro klíno-
vé řemeny se stal rok 2009, kdy 
z  důvodu reorganizace způsobe-
né celosvětovou ekonomickou 
krizí byla výroba obalovaných 
řemenů  přestěhována do závodu 
v  Náchodě.  Produkce řezaných 

řemenů je ponechána ve  Zlíně.  
Tímto krokem došlo k  opětov-
nému propojení dvou historicky  
významných zakladatelů české 
gumárenské tradice, firem Kudr-
náč a Baťa.

DOBŘE ZÁSOBENÝ 
SKLAD

V současné době již jako Trelle-
borg Bohemia se zhruba  stovkou 
pracovníků  oddělení klínových 
řemenů vyrábíme v  celém sorti-
mentu 5 milionů metrů „klíňáků“ 
ročně. Podařilo se nám vybudovat 
dobře zásobený sklad v  bývalém 
areálu Tepny03, ze kterého dodává-
me řemeny zákazníkům prakticky 
do  celého světa. Od  východního 
Kazachstánu, přes Rusko, Ukrajinu, 
Balkán, Sýrii, Egypt a exotické Ma-
roko, samozřejmě český a  sloven-
ský trh, až po většinu států západní 
Evropy a do USA.

Řemeny, jako spotřební ma-
teriál, jsou používány v  mnoha 
aplikacích, a  to zejména k  přeno-
su - transmisi pracovních sil. Ne-
mělo by vás tedy překvapit setká-
ní s  řemeny Rubena v  traktorech 
Zetor, nákladních vozech Tatra, 
motorech firmy GAZ a  UAZ, po-
užívaných v  osobních a  středních 
nákladních automobilech těch-

to značek, zahradních sekačkách 
Mountfield a  také u  nás méně 
známých evakuačních křeslech 
s označením Evac+Chair. 

V  České republice máme také 
několik distributorů, využívajících 

náš sklad. Tito, v případě potřeby, 
mohou obratem reagovat na  vaše 
požadavky dodání řemenů Rube-
na. 

Michaela Krbcová
Vedoucí produktové skupiny V-Belts

Klínové řemeny

Krásné dárky

Pasáž Magnum, 
Kamenice 113, 

Náchod

Prodej sušeného ovoce
ořechů ◆ čajů ◆ kávy 
belgických čokolád
bytových dekorací 

marcipánových figurek
pokorna.cukrovinky@seznam.cz

Tel. 739 29 25 09

Poděkování mé dceři Marcele Vítkové za péči 
a starost o svoji maminku.            Děkuje Jurůjová

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,
dnes trochu o několika energetických mýtech :
Mýtus 1) Já mám dobrého dodavatele
Žádný dobrý nebo špatný dodavatel není. Pouze máte u svého 
dodavatele vysokou nebo nízkou cenu za silovou elektřinu nebo 
odebraný zemní plyn. Nic víc a nic méně.
Mýtus 2) Rozdíly v  cenách za  energie mezi dodavateli jsou 
stejně malé
Rozdíly v cenách  jsou obrovské a to až 50%. 
Mýtus 3) Já mám ceny v pořádku, protože mi každý rok zasí-
lají přeplatek
Přeplatek souvisí pouze s nastavením výše měsíčních záloh . Nic víc a nic méně. Vůbec nic 
to nevypovídá o tom, zda neplatíte zbytečně vysoké ceny silové elektřiny nebo plynu .
Mýtus 4) Nemá cenu měnit svého dodavatele, protože ostatní stejně jen lákají dušičky
Pokud někdo tento názor zastává, tak je pro dodavatele naprosté terno. Takového člověka 
mi považujeme za bohatého, který neví co z penězi a je mu jedno, že za totéž platí třeba 
i o 50% více a to každý rok.
PoKud i  Po  PŘEČtENÍ tohoto ČLÁNKu BudEtE stÁLE VĚŘit 
tĚMto  MÝtŮM, tAK VÁM NENÍ PoMoci A LZE VÁs sMĚLE Po-
VAŽoVAt ZA BohAtého ČLoVĚKA, KtERÝ NEVÍ co s PENĚZi !  
PoKud sE VÁM ZAČÍNÁ V hLAVĚ RoZsVĚcEt, tAK NENÍ Nic JEd-
NoduŠŠÍho A oZVAt sE NÁM .

Rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme na Vašem konkrétním případu. 
Volejte. Pište. Navštivte nás. 
                      

uvidíte, že budete mile překvapení.

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 197.



Krásy hlavního města regionu 
Náchoda, ale i  širokého okolí 
bude mapovat nová publikace 
leteckých fotografií Náchodsko 
z  nebe. Knihu připravuje CBS 
Nakladatelství a  vyjde na  jaře 
příštího roku. Čtenáři novin 
Echo navíc budou mít možnost 
tento titul vyhrát, podrobnosti 
včetně soutěžní otázky budou 
zveřejněny v příštích vydáních.

Kraj Boženy Němcové
a Aloise Jiráska

Členitá krajina protkaná sys-
témem opevnění, místa posky-
tující nádherné výhledy, ro-
mantická údolí řek, světoznámá 
skalní města, množství historic-
kých památek, které lákají k ob-
jevování. To je Náchodsko - kraj 

Boženy Němcové, Aloise Jirás-
ka a  Josefa Škvoreckého. „Jsem 
moc ráda, že se mohu podílet 
na  přípravě knihy Náchodsko 
z  nebe a  spolupracovat s  míst-
ními institucemi, kterým záleží 
na tomto regionu. Společně tak 
čtenářům ukážeme, jak je Ná-
chodsko krásné a zajímavé“ říká 
Kateřina Pourová z CBS Nakla-
datelství.

Tvořte knihu s námi
Kniha Náchodsko z nebe vzni-

ká ve spolupráci s obcemi, městy, 
firmami i školami. „Naši partne-
ři svým zapojením se vyjadřují 
propojení s  regionem a  my jim 
zároveň nabízíme možnost pre-
zentovat se. Kniha jim slouží jako 
originální dárek pro občany, za-

stupitele, absolventy škol nebo 
obchodní partnery. Navíc její 
dvojjazyčné zpracování umožňu-
je propagovat region i  za  hrani-
cemi naší republiky,“ vysvětluje 
obchodní ředitelka CBS Naklada-
telství Blanka Imramovská.

Staňte se také partnerem této 
jedinečné knihy, která je sou-
částí celorepublikové edice. 
Potěšte své okolí krásnou pu-
blikací a  zároveň o  sobě dejte 
vědět. Stačí kontaktovat pro-
jektovou manažerku Kateřinu 
Pourovou na  telefonním čísle 
604  180  134 a  nebo prostřed-
nictvím e-mailu pourova@
cbs-cesko.cz a  ona Vám celý 
projekt ráda představí.

Poznejte Náchodsko z nebe
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Ve  čtvrtek 7. listopadu 2019 se 
v  prostorách černčického obecního 
úřadu uskutečnila přednáška na téma 
„Jak se mít v  Chile čile“. Přednášejí-
cí Mgr.  Milan Školník z  Univerzity 
Hradec Králové totiž na  druhé stra-
ně polokoule absolvoval čtyřměsíční 
studijně – výzkumný pobyt v  rámci 
programu Erasmus – Mezinárodní 
kreditové mobility. „Mile rád jsem 
přijal pozvání starostky Jaroslavy Je-
lenové a místostarostky Mgr. Markéty 
Poláčkové. Tato obec je pořádáním 
cestopisných přednášek známá, jeli-
kož v minulosti řadu exotických zemí 
svým obyvatelům touto formou na-
bídla. V případě Chile, a díky laskavé-
mu sponzorovi v podobě internetové 
společnosti Goldware, bylo možné 
posluchačům nabídnout nejen po-
vídání, ale i ochutnávku vín, protože 
Chile a  výborná vína k  sobě neod-
myslitelně patří,“ komentuje Milan 
Školník uskutečněnou cestopisnou 
přednášku. 
Foto: zleva Markéta Poláčková,  
Jaroslava Jelenová a  Milan Školník 
v diskuzi

Za jihoamerickým
Chile do novoměstských 
Černčic

Výtahy Náchod – Metujští tygři
sportovní klub dálkového a zimního  plavání

pořádá ve spolupráci s městem Hronov

CHARITATIVNÍ
OTUŽILECKOU

PLAVBU PO METUJI
v neděli  15. prosince 2019

13.00 v parku Aloise Jiráska – plavání 
14.15 na radnici – autogramiáda, dražba

Akce se zúčastní herci z filmu Bába z ledu,

možná dorazí svobodník Kouba z filmu Copak je to za vojáka!
PAVEL NOVÝ – LUBOŠ VESELÝ – JIŘÍ LANGMAJER

Na akci dále proběhne dražba plavecké čepičky s podpisem první 
handicapované přemožitelky kanálu La Manche

MARKÉTY PECHOVÉ!

Vstupné na akci je dobrovolné, jeho výtěžek bude věnován 
EMMĚ ZHIBOVÉ Z HRONOVA! Do mrazivých vod řeky Metuje 

se ponoří i Jiří Frýba – Gurin, dále se zúčastní otužilci 
z Dobrušky a Kostelecké hyeny! www.metujstitygri.cz

SILVESTR
2019/2020

Hotel HRON pořádá

SILVESTROVSKÝ PLES
Nezapomenutelná zábava

se šampaňským a DJ až do rána!

Občerstvení formou švédského stolu se studenými
a teplými dobrotami, vybrané alkoholické
a nealkoholické nápoje v ceně vstupenky.

Cena vstupenky: 1.500 Kč za osobu (počet míst je omezený)
Rezervace: Hotel HRON, Purkyňova 463, 547 01 Náchod

E-mail: hotelhron@hotelhron.cz, Tel.: +420 737 261 570
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ECHO nově na FACEBOOKU!

Kabelky Anekke ...jedna nikdy nestačí.

Nově můžete tuto značku zakoupit též
v Náchodě, ul. Palachova 1742

Po, St, Pá     12-17h
Út, Čt             9-14h

Kabelky-jedna nikdy nestačí

Tel.kontakt na prodejce 602 352 660

Jedinečný, pozornost poutající a originální design, 
praktické provedení, různé a hlavně pohodlné nošení
- to vše jsou přednosti oblíbené španělské značky 
ANEKKE - kabelek vyrobených s láskou.

Španělská rodinná firma Anekke tyto módní kousky 
plné něhy, lásky a vintage vzhledu vyrábí již od r. 1974.

TĚŠÍME SE 
NA VAŠI 

NÁVŠTĚVU.

NEMÁTE ČAS NEBO VÁS PROSTĚ 
JEN NEBAVÍ CHODIT PO ÚŘADECH?

jednání s orgány státní správy a samosprávy (zajistím potřebná stanoviska a povo-
lení např. stavebního úřadu, životního prostředí, odboru dopravy a silničního hospodář-
ství, správy majetku, ale i Hasičů, Hygieny, Policie ČR – Dopravního inspektorátu,…atd.)

jednání se správci technické a dopravní infrastruktury
(např. se správci inženýrských sítí a komunikací)

jednání s vlastníky nemovitostí

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat:

+420 776 287 816
hornikova@jednanisurady.cz
www.jednanisurady.cz
IČO: 07660294                                        

Těším se na spolupráci

RÁDA VÁM POMOHU ZAJISTIT STAVEBNÍ 
INŽENÝRING A ZASTOUPÍM VÁS PŘI:







JJ Artisan Shop
Nezbytné maličkosti

www.fb.me/JJartisanshopnachod 

Hurdálkova 154 NÁCHOD
Otevírací doba:

Po – Pá 10 – 17 hodin
        So   9 – 12 hodin

MV č.34/2016 Sb. 

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

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

Prodej stáčeného i lahvového vína 

- Parfémů
Riegrova ul.  196,  Náchod

Otevřeno:  PO-PÁ 9-12 13-17 
a SO 8-11 hod.

Tel.: 776 862 272

Z  čeho  se  pije  káva  v  Evropském 
parlamentu  či  jak  vypadal  šálek  pre-
zidenta Masaryka,  i  o  tom  se  dozvíte 
na netradiční besedě s novinářem a mi-
lovníkem  dobré  kávy  Petrem  Voldá-
nem v Městské knihovně v České Ska-
lici  dne  4.12.  od  18 hodin. Vzhledem 
k  omezené  kapacitě  doporučujeme  
rezervaci míst na tel. 734 155 855.

NA KÁVU
S PETREM VOLDÁNEM
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VEŘEJNÁ VÝZVA
Starosta obce Bohuslavice nad Metují vyhlašuje v  souladu s ust. § 6 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa

účetní  - úředník/ce
Obecního úřadu
v Bohuslavicích.

Náplň práce: kompletní vedení účetnictví obce, zpracování finančních  
výkazů, podpora při tvorbě obecního rozpočtu a  souvisejících dokumentů, 
zajišťování služeb Czech POINT, vedení pokladny, výběr poplatků, adminis-
trativní podpora vedení obce a další činnosti dle potřeby. 

Platové zařazení v 10. platové třídě přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Pracovní poměr na  dobu určitou 1 roku s  možností prodloužit na  dobu  
neurčitou. 

Požadovaný nástup dle možností co nejdříve
Úvazek: 40 h týdně

Místo výkonu práce: Bohuslavice nad Metují

V případě vašeho zájmu přesné požadavky na vznik pracovního poměru, 
náležitosti přihlášky i  doklady nutné pro přiložení k  přihlášce naleznete   
na úřední desce obce na www.bohuslavice.com

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.,
přední výrobce fólií a pytlů v ČR, hledá do své provozovny v průmyslové zóně

Červený Kostelec - Stolín uchazeče na pozici operátor výroby - obsluha strojů na vyfukování fólie.







Náplň práce:

Požadavky: 

Nabízíme: 

Pracovník sám seřizuje stroj, dávkuje materiál (25 kg pytle), 
průběžně kontroluje kvalitu, balí hotové produkty na paletu 
a vede písemnou evidenci.

Technické zaměření, pečlivost, odpovědnost a fyzická zdatnost. 
Praxe není vyžadována, uchazeče zaškolíme. Zaučení trvá 
i několik měsíců, proto mají přednost zájemci o stálou práci.  

Práci v zázemí stabilní rodinné společnosti, až 25 dní dovolené, 
stravenky. Po úplném zaučení je průměrná mzda 35 000,- Kč 
hrubého.

tel.: +420 733 712 036                                               
email: prace@mgitaly.cz

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

Podrobnosti na tel.
604 733 110, paní Pavlová

ihned přijme
na provoz loupárny brambor 
zaměstnance na dočišťování

Vhodné i pro invalidy, 
důchodce a matky na RD.

VK LOŽISKA s.r.o

Zájemcům děkuje 

Přijmou:

Požadujeme:

Nabízíme:

-pracovníka expedice a prodejny
-místo pracoviště Jaroměř

-pečlivost, samostatnost
-příjemné vystupování

-čistý výpis z rejstříku trestů
-řidičský průkaz  skupiny B

-odměňování dle osobních výsledků

-moderní a příjemné pracovní prostředí

-zaškolení v centrálním skladu v Polici nad Metují

Ing. Jiří Borna
jednatel společnosti

VK LOŽISKA s.r.o.
00420 736480071

borna@vkloziska.cz

V Čechách 
sklizeno…

 pro české  
vánoční vaření!

koupíte u nás: 

Zelenina 
na náměstí v Náchodě

Večerka 
„U Slavie“ v Náchodě

české brambory –   9,90,-Kč/kg

česká mrkev      – 13,90,-Kč/kg

česká cibule       – 13,90,-Kč/kg

AKCE trvá od 29.11. do 24.12.

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2019 r.

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

Na ZŠ Babí se děti učí také bát! 
Každoročně v období dušiček pro-
žívají žáci ze ZŠ Babí strašidelné 
večerní světélkové putování. Peda-
gogický sbor se letos opět proměnil 
v  hrůzostrašná strašidla a  provázel 
malé skupinky dětí temnotou až 
k lesu. Cesta nebyla snadná. Odváž-

né děti musely projít lesními stez-
kami osvětlenými pouze svíčkami. 
Plnily úkoly, které v té mrazivé tmě 
nebyly vůbec snadné, ale všichni si 
navzájem dodávali odvahy. A  pro-
tože úspěch slavilo všech 54 stateč-
ných dětí, bylo nutné večer zakončit 
oslavou s  tancem při strašidelném 

reji, pěkně v  teple školy. Maminky 
napekly sladké dobroty, např. pa-
vouky, prsty, žížalovou bábovku..
mňam – a jak si všichni pochutna-
li ! Tato dobrovolná a veselá výuka 
nám všem dělá radost.  

Kolektiv ZŠ Pavlišovská- Babí                                               

Húúúúúúúú….na Babí straší ! …

Jako každý rok se i  letos 
v  prosinci změní jízdní řády 
vlaků. Mezi letošní významné 
novinky patří nový spěšný vlak 
„Dobrošov“, který nabídne pří-
mé spojení Broumovska s  kraj-
ským městem Hradec Králové. 
Vlak je výhodný zejména pro 
dojíždění do  zaměstnání nebo 
pro studenty jedoucí do  škol. 
Vlak Sp 1823 Dobrošov vyjede 
poprvé 16. prosince 2019 v 5:37 
z  Broumova a  zamíří přes Ná-
chod (6:37) do Hradce Králové. 
Vlaky budou v  provozu každý 
pracovní den.

Spěšný vlak 
„Dobrošov“ 

V  kinosále v  městysu Nový 
Hrádek se 14. prosince koná vá-
noční koncert. Jeho protagonis-
tou bude zpěvák Standa Hložek. 
Začátek koncertu je v 19 hodin.  

„Na Standu 
do kina“

Rád bych touto cestou poděkoval pohřebnímu ústavu pana Jiří-
ho Rathouského, který již ve  třetí generaci pomáhá nám v Nácho-
dě doprovodit naše blízké na té nejdelší cestě, ze které není návratu. 
Zvláště bych chtěl ocenit vysoce profesionální přístup, ohleduplnost 
a citlivost všech rodinných příslušníků této firmy s námi, pozůstalý-
mi. Mohu proto s klidným svědomím vřele doporučit jejich služby, 
protože, ať se nám to líbí, nebo ne, jsme lidé smrtelní.

S úctou Oldřich Unger, Náchod

Poděkování

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
PROSINEC 2019

středa 4. 12. Zájezd do Wroclawi, 
odj. v 7 hod. z ul. Za Teplárnou, příjezd do 20.30h.
Na programu je Raclawicka panorama, ZOO- obří akvárium a adventní trhy v cen-
tru města. V ceně zájezdu je zahrnuto i vstupné. Cestovní pojištění a výměnu 
PLN dle vlastní potřeby si zajistí každý sám. Jsou volná 4 místa;       

čtvrtek  5.12. od 14 hod.  „Evropská pobřeží – od Sicílie k Baltskému moři“, 
dokumentární film;

pondělí 9. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“, 
kterou pro své členy pořádá PS SD v klubovně Harmonie 2;                                           
                                                                  
čtvrtek 12.12. od 14 hod. „ABECEDA hvězd s Vladimírem Hronem a jeho hosty“, 
archivní záznam;
                                           
čtvrtek  19.12.  od 14 hod. - posezení u stromečku spolu s dětmi ze ZŠ Babí, 
které si pro nás připravily krátký program s paní učitelkou M. Polákovou. Dále si 
poslechneme vánoční písně a koledy, které nám zazpívá p. Karel Gott se svými 
hosty /ze záznamu/.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když nejsoučle-
ny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

Účastníci letošního pobytu v penzionu Kitty v Lučanech n. Nisou byli velmi spokojeni, a proto 
je zajištěna tato rekreace i na r. 2020 od 12. do 19. září. Cena pobytu 4890,- Kč zahrnuje: 
dopravu, plnou penzi, dva půldenní výlety do okolí i večerní program v penzionu.
Zbývá ještě několik volných míst, tak pokud máte zájem přihlaste se v klubovně Harmonie 2  
vždy v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod.
Informace na tel. 775242562 /po 19.hod./ u A. Polákové.

Přejeme vám krásný adventní čas, 
šťastné Vánoce a veselý příchod Nového roku

a nechť vám slouží pevné zdraví !

Napadlo Vás také, že byste v předvánočním čase rádi udělali něco jinak? Chcete něko-
mu ulehčit život, ale nevíte jak? Národní institut rozvoje i letos pořádá SBÍRKU PRO 
ZVÍŘÁTKA, která je příležitostí právě pro ty, jimž je blízká pomoc nejen lidem, ale 
i zvířatům. Sbírka je určena Záchranné stanici pro handicapovaná zvířata v Jaroměři, 
která se již 21 let stará o zraněné volně žijící živočichy, jež se do své nelehké situace 
dostali většinou díky nám, lidem. Osobní zkušenosti nám ukazují, že tato práce je 
smysluplná a velmi potřebná, na druhou stranu není nikterak snadná. Pojďte společně 
s námi podpořit obětavou a nezištnou práci ochranářů, pomoci jim s jejich posláním, 
díky němuž se daří nemalou část zraněných živočichů opět navracet do volné přírody.

Kdy: čtvrtek 12. prosince 2019 od 14 do 18 hodin
Kde: Národní institut rozvoje, z. s.,
         Krámská 29 (1. patro), Náchod
Co můžete darovat? Psí a kočičí granule a konzervy, semena (slunečnice, pšenice, ječ-
men, oves, kukuřice), tvrdé pečivo, vejce, ovesné vločky, piškoty, kvalitní luční seno, 
jablka a zeleninu (mrkev, zelí, řepu, kapustu, salát), mléčné výrobky (bílé jogurty, 
smetánky, tvarohy) atd.
Podrobnější info o darech naleznete na www.jarojaromer.cz
Na místě sbírky budou i ptačí budky a jiné benefiční předměty, jejichž koupí můžete 
Záchrannou stanici podpořit. Dozvíte se také více o dalších smysluplných aktivitách, 
které pomáhají nám všem, neboť se díky nim náš svět stává lepším místem pro život.
Pojďme ho tvořit společně, jednoduše proto, že můžeme :-)
Více o sbírce: Z. Francová 732 188 354
Vaše dary můžete také předat osobně na akci „Vánoce pro zvířátka“, která proběhne 
21. prosince od 13 do 18 hodin přímo na Záchranné stanici v Jaroměři. Zde si nejen 
prohlédnete její zvířecí obyvatele, ale čeká na vás také zajímavý doprovodný program.

DOBRÝ SKUTEK,
KTERÝ OPRAVDU POMÁHÁ 



*65 let , rozvedený, sportovně 
založený, chůze, kolo, běžky atd. 
hledá štíhlejší ženu, nekuřačku. 
TEL.: 721 210 739
*Rozvedený 48/177/77 podnika-
tel s 6 letou dcerkou hledají štíh-
lou ženu, která chce žít v přírodě 
v  rodinném domě, dítě ve  stej-
ném věku vítáno. Nejdřív SMS 
733 215 791
* Rozvedený 47/175/85 hledá 
ženu na  seznámení z  Náchoda 
do 47 let. TEL.: 721 655 611

*PRODÁM bytovou jednotku 
o  výměře 26 m2 (1+1), nachá-
zející se ve  třetím podlaží byto-
vého domu Pražská č.p. 1536/8, 
Náchod. Součástí bytu je balkon 
a  sklep. Bytový dům je zateplen, 
má plastová okna. Byt byl v  roce 
2018 kompletně zrekonstruován 
(nové  elektrické rozvody, rozvo-
dy vody a odpadů). Součástí bytu 
je kompletně vybavená moderní 
kuchyňka linka, koupelna a soci-
ální zařízení. Cena bytu 1,4 mil.
Kč. Další informace na  tel. čísle 
602 162 119
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 
29m2 + balkon+ nová kolna v 1.
NP zrek.byt. domu v Dolní Rade-
chové. Nájemné 4.500,-Kč + zálo-
ha voda,plyn1.500,-+ el.+ kauce.-
-Kč, tel. 608 90 30 50.

*Prodám zděný byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v Náchodě  v ulici 
Nerudova. Nová plastová okna. 
Rekonstrukce koupelny. Uprave-
ný společný dvorek. Výměra bytu 
75 m². Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena:  2 190 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+kk v  
osobním vlastnictví v  Náchodě  
v  ulici Pražská. Interiér je při-
praven k rekonstrukci. Parkování 
na dvoře. Výměra bytu 42 m². Tel. 
777  602  884, RK nevolat. Cena:  
899 000,- Kč
*PRONÁJEM BYTU 2+KK - 
Nové Město n.Met.-centrum, 
50m2. Nabízíme k pronájmu nový 
luxusní byt v novostavbě bytové-
ho domu. Vybavená kuch.linka, 
lodžie, parkovací stání, sklep, net, 
TV. Volné od  12/2019. Tel.:608 
936 100
*Koupím byt 1+1 (2+1) do 15km 
od  Náchoda (Hronov, Červe-
ný Kostelec, Česká  Skalice, 
atd.)  Platba v  hotovosti. Tel. 
731 574 376
*Pronajmu vybavený byt 3 + kk 
64m2 v Hronově (Palackého ul.)
v klidném bytovém domě. Kuchy-

ně a koupelna po rekonstrukci, 2 
balkony, sklep. Ihned k  nastěho-
vání, nájem 5500 Kč + energie + 
15000 Kč kauce. Tel. 602 243 347
*Hledám k pronájmu jednu míst-
nost v Náchodě. Tel. 739 946 998
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstev-
ní byt 3+kk v  Náchodě v  nízko-
energetickém domě s  vlastním 
parkovacím stáním. 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 nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709. www.sbdnachod.cz

*Prodám pozemek určený k  za-
stavění v  KÚ Provodov, veden 
v  Územním plánu obce Provo-
dov-Šonov, ze dne 17.10.2016 
pod číslem Z1P, z části parcel čís-
lo 197/32 a 192, výměra cca 1900 
m2. TEL.: 778 725 225
*Prodám pozemek určený k  za-
stavění v  KÚ Provodov, veden 
v Územním plánu obce Provodov 
– Šonov, ze dne 17.10.2016 pod 
číslem Z2P, z  části parcel číslo 
201, 197/33 a 197/67, výměra cca 
1800 m2. TEL.: 778 725 225
*Koupím zděnou garáž kdekoliv 
v Hronově. Platba v hotovosti. Tel: 
739 486 403
 *Prodám rodinný dům v Červe-
ném Kostelci. Vystavěný v r.2009. 
Užitková plocha 88 m2, 3+kk.  
Celková plocha pozemku 599m2.
Tel.777 594 697

*KOMERČNÍ PROSTORY 
k pronájmu - Nové Město n. Met.-
-centrum, 80m2. Nabízíme k pro-
nájmu přízemí novostavby byto-
vého domu. Prostor je vhodný pro 
sídlo společnosti, prodejnu, nebo 
kanceláře. Volné od  12/2019. 
Tel.730 596 417
*Pronajmeme nebytové prostory 
50,65m2 v blízkosti centra Červe-
ného Kostelce (cca 128m od  ná-
městí). Lze využít jako kancelář 
či k poskytování služeb. Po kom-
pletní rekonstrukci. Na  podlaze 
koberec, součástí je chodbička, 
WC a  umyvadlo, malá kuchyň-
ka a  další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností, které 
lze využít i  samostatně.   Cena: 
7000 za  50m2+energie. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189

*Pronajmeme kancelář 40m2 
(nebytový prostor) v  blízkosti 
centra Nového Města nad Metují 
(cca 250m od  autobusového ná-
draží). Lze využít jako kancelář 
či poskytování služeb. Po  kom-
pletní rekonstrukci. Na  podlaze 
koberec, součástí je WC, umyva-
dlo a  další místnost . Prostor se 
skládá ze dvou místností. Cena: 
6000 za  40m2+energie. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189

*PRONÁJEM / PRODEJ ko-
merční nemovitosti v  Hrono-
vě Zbečníku - dílenské, skla-
dovací a kancelářské prostory 
o  celkové ploše cca 1000m2. 
Část možno případně předě-
lat na  bydlení. KONTAKT: 
724 284 224

*Prodám levně 2 kusy peřiňák – 
bílý, délka 90 cm, výška cca 1m, 
cena 400,-Kč /kus. Náchod. TEL.: 
776 114 975
*Prodám pšenici 400 Kč/g, pyt-
le výměnou,nebo za 10Kč,mož-
no našrotovat plus 50Kč, černou 
ředkev 10,-Kč/kg, jádra vlašských 
ořechů 200,-Kč/kg, vánoční smrč-
ky 100,-Kč/kus – samotěžba. 
V.Kocourek,Slavětín nad Metují 
email: vl.kocourek@seznam.cz. 
Tel. 732 381 524
*Prodám horší dubové fošny + 
prkna. TEL.: 774 308 086
*Výroba-prodej dřevěných bri-
ket. TEL.: 774 308 086
*Prodám starší díly  na LIAZ 110 
– za cenu šrotu. Tel. 737 705 866
*Prodám dřevo 700Kč/m3, štípa-
né 1000Kč/m3. Tel 776 049 577
*Prodám pianino PETROF. Na-
ladím, odvezu. Tel. 775 328 366
*Prodám traktor ZETOR 4011 
v  rozebraném stavu bez kabiny 
a SPZ, postřikovač SLÉZA, kovář-
skou vrtačku, prodám 7 ks plechů 
na  bazén (z  vítkovických věží), 
průměr 6 m, jednoválcový stabilní 
motor, kombinátor za menší trak-
tor. Tel. 732 269 219

*Koupím za  seriózní cenu ori-
ginální uniformu čs domobrany 
či legie z  Itálie (nebo její části 
- klobouk, čepici aj.), a  to z ob-
dobí 1. svět. války, nebo první 
republiky. Slušné jednání je sa-
mozřejmostí. Mohu za Vámi též 
přijet. Děkuji za  nabídky. TEL.: 
776 525 053
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční 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, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy 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, hodiny, 
budíky, propagační mate-
riály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např.od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Jsme parta elektriká-
řů a  provádíme kompletní 
elektroinstalace od  A  do  Z. 
Fungujeme i  jako první po-
moc při poruchách 24/7.Tel 
792 448 941

*Výuka hry na  kytaru. Mob 
736 419 240
*Nabízím úklidové služby - do-
mácnosti i  kanceláře. Náchod. 
Sháním pouze jako přivýdělek. 
TEL.: 728 508 760
*Zdarma zemina v objemu 400 
m3 v  České Skalici. Zemina je 
ideální pro srovnání terénu. 
Odvoz zeminy hradí zájemce. 
TEL.: 725 648 090

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-staré,neúplné,díly-
,mopedy, traktůrky,auta i  ji-
nou techniku.
Tel.723 837 437

*Koupím JAWA kývačka, pa-
nelka nebo pérák, nejlépe s plat-
nými českými doklady.TEL.: 
777 222 232
*Prodám 4 ks zimních pneu – 
na diskách - 175/70/13–  (málo 
jeté ,cca 80 % vzorku). Tel. 
723 837 471

*Prodám suchozemskou žel-
vu stepní, stáří dva roky. Tel. 
731 586 468
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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 knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   p
ozůstalostveteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Provádím zednické a různé 
řemeslnické práce, např. malby bytů, 
štuky, nátěry, rekonstrukce koupelen 

atd… TEL.: 702 611 187

Nabízím od ledna brigádu šikovnému, vyuče-
nému  a pracovitému zedníkovi s ubytováním.

Lokalita: Městec u Nahořan
Vaši případnou odpověď prosím zašlete 

na e-mail: femonachod@seznam.cz

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI


HYPOTÉKY – LEVNĚ
COHLA
Tel. 604 505 605
www.pojistenicohla.cz 

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 Náchod, 
vedle restaurace Sport. Tel.602790044, kposepny@seznam.cz

Lednice, vysavače, fritézy, mikrovlnky, odsavače par, konvice, 
elektroinstalační materiál, prodlužováky, kulmy a další.

Absolutní výprodej vánočního osvětlení, topidel, žárovek 
a zářivkových trubic.

Bazénová chémie a příslušenství až -60%

Sáčky a náhradní díly do vysavačů  až -70%

Akce: Vlašské ořechy 29,-kč/kg, jablka bio od 14,-kč/kg

Velké

množstevní 

slevy

LIkVIDAce PRODeJNY
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OSLAVILI JSME 25 LET
Rok 2019 byl plný významných 

jubileí pro naši zemi, náš národ, ale 
mimo jiné i třeba některé z obyvatel 
našeho regionu, jako je například 
společnost BILLcom, spol. s r.o., kte-
rá letos slaví 25 let.

Tato novoměstská firma se spe-
cializuje v oblasti účetnictví a infor-
mačních technologií. Jaké bylo pro 
firmu uplynulé čtvrtstoletí? Na  to 
jsme se zeptali zakladatele a  jedna-
tele BILLcomu Ing. Jana Neumanna.

Jak vypadalo takové založení  
firmy v 90. letech? 

No, v  dnešní době by to už bylo 
asi dost jiné. Přeci jenom v 90. letech 
byla spousta věcí jinak. Byl červen 
1994 a  my běhali po  úřadech a  za-
kládali firmu. Neměli jsme však ještě 
žádnou klientelu, a  tak jsme si dali 
inzerát do novin: „Nová účetní firma 
hledá klientelu“. A našli jsme! Musím 
podotknout, že tento první klient je 
s námi, i přes počáteční nesnáze, do-
dnes a stali jsme se i přáteli. Ono, když 

začínáte úplně od  nuly, není to ni-
kdy jednoduché. Například na  rozdíl 
od dnešní doby tenkrát neměl telefon 
každý a o mobilním telefonu se nám 
ani nesnilo, a  tak tomu bylo i  u  nás. 
Proto jsme na  inzerátu měli uveden 
telefon mých rodičů. Když se jim zá-
jemce dovolal, předali mi adresu. Ale 
bez předchozí domluvy těžko někoho 
zastihnete na první dobrou. A  tak se 
poštěstilo až napotřetí, ale úspěšně. 

Také vzpomínám, když jsme v roce 
1996 stěhovali firmu, tak jsme dva 
měsíce neměli kde „složit hlavu“. Tuto 
dobu jsme dočasně přečkali na provi-
zorním pracovišti v prostorách místní 
základní školy, kde našimi pracovními 
místy byly školní lavice.

Které roky z existence firmy hodno-
títe jako přelomové?

Důležitými roky pro nás byl hned 
ten první a druhý. Vytvořili jsme ote-
vřený informační systém, který uměl 
spolupracovat s  jinými systémy, což 
pro účetní firmu je potřebné. Díky 
tomu se nám totiž podařilo komuniko-
vat nejen s klienty, ale i s bankami elek-
tronicky, což se dnes zdá jako banalita, 
ale v tu dobu to rozhodně běžné neby-
lo. V třetím roce nás ve firmě pracova-
lo už 10. Důležitým rokem je také rok 
2005, kdy jsme se stěhovali do prostor 
na novoměstském náměstí, kde nás na-
jdete i dnes. Rok 2012 byl ve znamení 

elektronizace, pro klienty byl vyvinut 
grafický archiv a přes 30% dokladů se 
začalo zpracovávat v  elektronické po-
době. No, a od roku 2018 si pohráváme 
s umělou inteligencí a postupně začíná 
pracovat ona pro nás.

Rok 2018 byl pro vás důležitý ještě 
jednou zásadní událostí – pořídili 
jste si významného pomocníka!  Do-
volím si tady místo vaší odpovědi 
použít citaci, kterou máte uvedenou 
na  webových stránkách od  vašich 
spolupracovníků: 

„Jedno ráno roku 2018 se rozrazily 
dveře kanceláří a dovnitř vběhlo štěně. 
Neumannovi si pořídili psa?! No jo, 
je to tak. Malý zlatý retrívr se kolébal 
od jedné účetní ke druhé a radostně po-
skakoval. Nedá se nic dělat Lucky, odteď 
v  tom jedeš s  námi. Od  té doby každé 
ráno začíná rituálem – obejít všechny 
kanceláře, všechny řádně přivítat a pak 
hurá na snídani. Tedy skoro každé ráno, 
ve středu má „dovolenou“, to aby kočce 
doma nebylo samotné smutno. A tak za-
čal „náš život“ s Luckym.“

Vraťme se ale zpět do současnos-
ti. Jste úspěšná firma se zkušenostmi 
a  odborným zázemím, co všechno 
svým klientům nabízíte?

Je to široká škála služeb v  oblasti 
účetnictví a  informačních technolo-
gií. Zpracováváme účetnictví a mzdy, 
zavádíme prověřený ekonomický 
software ABRA FLEXIBEE, staráme 
se počítačové sítě, propojujeme účet-
ní systémy, automatizujeme účetní 
operace.  Postaráme se o hardwarové 
a  softwarové vybavení počítačů, pro-
vádíme dálkovou správu a  podporu 
IT a  mnoho dalších služeb v  těchto 
oborech.

Tak teď už naši čtenáři budou vědět 
na koho se v této oblasti obrátit. Blí-
ží se nám konec roku, kdy BILLcom 
vkročí vstříc další pětadvacítce. Co 
byste si přál? 

Přál bych si, aby se firmě dařilo 
alespoň tak, jako doposud. Aby se 
dařilo našim klientům a zákazníkům 
a  byli spokojeni s  našimi službami. 
Rád bych také využil této příležitosti 
a poděkoval spolupracovníkům a za-
městnancům za  jejich práci a  vstříc-
ný přístup k  pracovním problémům. 
Popřál bych všem úspěšné vykročení 
do  nového roku 2020, pevné zdraví 
a hodně štěstí.

Děkuji za rozhovor.
Karel Petránek

Od přehrady 
Rozkoš
po Rudé moře

V  náchodském klubu KLUBU 
NIRON (Krámská 29, I. patro) pro-
běhne 10. prosince 2019 od 18 hodin 
přednáška Mirka Bráta s  názvem:    
Život v  mořích i  sladkých vodách 
aneb od  přehrady Rozkoš po  Rudé 
moře. Přednáška je součástí prezen-
tací Mirka Bráta v souvislosti s  jeho 
novou knihou Okeanos – dobro-
družství křtěné vodou, která vyjde 
v  roce 2020 v  pražském nakladatel-
ství Naše vojsko (jako již šestý díl 
ucelené knižní série Mare Nostrum).   
V  klubu Niron na  vás čekají slané 
i  sladké vody Makedonie, Estonska, 
Egypta, Chorvatska, Bulharska, Pol-
ska, Albánie a  dalších  zemí. Před-
náška  je doprovázena promítáním 
fotografií. 

www.marenostrum.cz
Rezervace míst nutná.

Tel.  773 220 773
Vstupné dobrovolné
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* 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

27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

RD s garáží, Náchod - Klínek
RD (3+1) k rekonstruk-
ci z r.1927, přístavba
z r. 1986, celk.poz. 564 
m2, klidné a pěkné 
místo s výhledem.
PEN:G 

180845    cena: 1.550.000,-Kč

Pronájem obchodních prostor v Náchodě
Prodejna se skladem 
a zázemím (67 m2) 
po rekonstrukci, na 
hl. ulici Komenské-
ho, nízké náklady na 
topení.
PENB: G 
180837 cena: 8.500,-Kč/měs.

Byt 3+1 v OV, Náchod - Plhov
Pěkný, udržovaný byt 
3+1 v OV, 71 m2, ul. 
Kostelecká, lodžie, 
sedmé NP z osmi, 
původní stav. 
PEN: G

180842 cena: 1.790.000,- Kč

Pronájem obchodních prostor v Úpici
Prostory se zavede-
nou vinotékou (45 m2) 
nebo pro kadeřnictví
(43 m2) s možností
i jiného využití..
PEN:G  

180841 cena: od 3.000,-Kč/měsíc 

Pronájem nadstand.bytu 1+kk, N. Město n/M
Pěkný byt (29 m2) 
s luxusní kuch. lin-
kou, myčkou a lednicí 
v centru, 4. patro, nízké 
náklady,  PENB: G

180838 cena: 7.000,-Kč/měs.+služby

Řadový RD, Police n/Met.,ul. Smetanova
Větší dům 5+1 o už. 
pl.180 m2 v klidné čás-
ti, pozemek 247 m2, 
celkem 4 podlaží.
PEN: G 

180768 
cena: 2.100.000,-Kč

>

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

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Roznos letáků do schránek
v okrese Náchod již od 30 hal./kus.

Více info na tel. 602 103 775

Pozvánka
na turnaj

ve stolním tenise
Dne 7. 12. 2019

v 10 hodin se koná
turnaj ve stolním tenise

Místo konání: hala Sokola,
Náchod – Staré Město (Bražec)

Kdo se přihlásí na
tel. 608 52 54 58 – Hraje!

Jste srdečně zváni!
Po turnaji přátelské posezení

SLEVOVÝ KUPÓN – 20%
Při nákupu

v Salonu
DARIA

v Novém Městě 
n. M.

(náměstí)
�

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 20. rok s Vámi!!
Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin

Stánek ovoce a zelenina GLOBUS (vedle LIDLU) v Náchodě

Největší 
výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 
a v jeho okolí !

Balení stromků
ZDARMA

Možnost ořezu kmenů


