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www.novinyecho.cz

prosinec 2002, pevnostní kanón vzor 

36 se vrací z Norska do Náchoda 

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

pro Velké Poříčí.
Tel. 602 103 775, e-mail: 

echo@novinyecho.cz

koledy 
s cimbálovkou 
Přijďte se zaposlouchat, zazpívat si 
a prožít krásný vánoční čas s koledami 
z  Čech, Moravy či Slovenska v  pro-
vedení Kostelecké cimbálové muziky. 
Koledy zazní  26. 12. 2019 v kostele sv. 
Jakuba v  Červeném Kostelci v  17.00 
hodin. Kostelecká cimbálová muzika 
z  Červeného Kostelce byla založena 
na sklonku roku 2006 skupinou učitelů 
a absolventů zdejší ZUŠ.  Poprvé veřej-
ně vystoupila právě o  Vánocích  2006 
v kostele sv. Jakuba s pásmem morav-
ských a českých koled. 

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.-7.12.2019

6.-7.12.2019



Děkujeme chirurgickému 
oddělení náchodské nemoc-
nice pod vedením primáře 
MUDr.  Jaroslava Vokůrky 
za  vzornou péči na  lůžkové 
a  ambulantní části chirur-
gického oddělení. Díky patří 
všem lékařům, sestřičkám 
i ostatnímu personálu. Děku-
jeme za vstřícné, milé a lidské 
chování k nám. 

Marta a Miloš Barešovi, 
Náchod 

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

Tichá vzpomínka
Dne 6. prosince 2019 uplyne 10 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Josef Hofman 
z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina

V  pátek 29.11. 2019 byly v  Ob-
lastní nemocnici Náchod a.s. 
(ONN) slavnostním způsobem pře-
dány do používání zrekonstruované 
prostory, které umožní navýšení 
počtu lůžek jednotky intenzivní 
péče (JIP) tamního chirurgického 
oddělení. Kromě zástupců dodava-
tele stavebních prací a  lékařského 
personálu se předání  nových pro-
stor zúčastnili, mimo jiné,  Ing. Aleš 
Cabicar, náměstek hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje s  gescí pro 
zdravotnictví, krajský radní  Bc. Pa-

vel Hečko, předseda představenstva 
Zdravotnického holdingu KHK, a.s. 
Ing.  Marian Tomášik, MBA,  ředi-
telka nemocnice Ing. Ivana Urešová, 
MBA, MUDr. Ladislav Tichý – ná-
městek pro lékařskou péči ONN, 
RNDr. Bc. Jan Mach – ekonomický 
náměstek ONN. Primář MUDr. Ja-
roslav Vokůrka ocenil rozšíření 
počtu lůžek na JIP a hovořil v  tom 
smyslu, že rozvoj současné chirurgie 
je závislý na  možnostech  periope-
rační péče. Rozšíření lůžek na  JIP 
umožní také zvládnout více chi-

rurgických zákroků. Rekonstrukční  
práce na  rozšíření JIP náchodské 
chirurgie si vyžádaly částku přesa-
hující dva miliony korun. Stavební 
úpravy byly prováděny s  maximál-
ním ohledem na  stávající provoz 
oddělení. „Malý krok pro člověka, 
velký skok pro chirurgii v Náchodě“, 
ohodnotila parafrází známého ci-
tátu dokončenou rekonstrukci chi-
rurgické JIP ředitelka nemocnice 
Ing. Ivana Urešová, MBA. Rozšíření 
počtu lůžek  JIP náchodské chirur-
gie  je dalším příkladem investic 
do  náchodské nemocnice, která 
nyní prochází zásadní modernizací 
a dostavbou. Ing. Aleš Cabicar, ná-
městek hejtmana kraje s  gescí pro 
zdravotnictví, přirovnal ve  svém 
projevu k  přítomným zdravotnické 
zařízení typu náchodské nemocnice 
k  počítačovému systému. „Usiluje-
me, aby nemocnice byla moderním 
pracovištěm co do  prostor i  přístro-
jového vybavení. To je, řekněme, 
hardware.  Aby vše fungovalo, musí 
být i  software. Tím myslím kvalitní 
personální obsazení nemocnice léka-
ři a dalším personálem. To jsou naše 
cíle pro krajské zdravotnictví. Tyto cíle 
plníme,“ zdůraznil Ing. Aleš Cabicar.

Až do čtvrté adventní neděle – tedy  do 22. prosince 
– bude ve výstavní síni Muzea Broumovska v broumov-
ském klášteře otevřená vánoční výstava s názvem: A při-
šel čas Vánoc…  Její uspořádání inicioval Klub seniorů 
Radost Broumov ve  spolupráci s Muzeem Broumovska, 
Informačním centrem Broumovska, ZUŠ Broumov a pol-
skými spolky Koło Gospodyń Wiejskich Bożków a Koło 
Gospodyń Wiejskich Jugów. 

Spirituál kvintet je jednou z prvních českých folko-
vých skupin, založen byl už v  roce 1960 čtyřmi členy. 
Původně se jednalo o čistě mužské kvarteto s názvem 
Spirituál kvartet. Brzy však byla do skupiny přijata zpě-
vačka a v názvu se objevilo slůvko „kvintet“, a tak to zů-
stalo. Nyní tato legenda vystoupí i v našem regionu. Mís-
tem konání koncertu je Jiráskovo divadlo v Hronově, 12. 
prosince 2019 od 19 hodin.

Zastupitelstvo Nového Města 
nad Metují na  svém listopadovém 
jednání schválilo rozmístění static-
kých radarů na měření rychlosti pro 
spádové obce, které o  to projevily 
zájem, jako např. Bohuslavice nad 
Metují, Nahořany či Provodov-Šo-
nov. Doba průjezdu těmito obcemi 
totiž pro některé riskantní řidiče 
znamená příležitost, jak výrazně 
překročit povolenou rychlost. „Roz-
hodnutí novoměstských kolegyň 
a kolegů ze zastupitelstva lze jenom 
ocenit, protože téma radarů je ukáz-
kovým příkladem toho, že když se 
na  něčem soustavně pracuje, tak 
toho lze nakonec dosáhnout. Téma 

bylo dlouze diskutované na obcích, 
na městě, nedávno bylo připomenu-
to díky otevřenému dopisu kolegy 
Jiřího Šitiny z  bohuslavického za-
stupitelstva. Všem nám šlo o  bez-
pečnost občanů v  našich obcích,“ 
komentuje rozhodnutí novoměst-
ského zastupitelstva Mgr.  Milan 
Školník. Novoměstský zastupitel 
Ing. Jan Čopík, Ph.D., který se pro-
blematikou malých obcí odborně 
zabývá, k tomu dodává: „Vybíralo se 
ze tří variant, přičemž statické rada-
ry je ta nejnákladnější, ale zároveň 
i nejefektivnější varianta. Spoluprá-
ce mezi městem a obcemi je důleži-
tá, protože spádové obce nám posí-

lají děti na druhý stupeň základních 
škol, řada obyvatel z venkova u nás 
ve  městě pracuje, zároveň městský 
úřad pro obce a jejich občany zajiš-
ťuje nemalý počet administrativních 
úkonů. Schválení statických radarů 
tak je dalším krokem k prohloubení 
této vzájemné spolupráce.“ 

Podnikavá vydavatelka a  spiso-
vatelka Helena Rezková ve  svém 
nakladatelství Regiona ve  Vlko-
vě vydala celkem na  54 barevných 
historických pohlednic v tradičním 
stolním kalendáři. Zdrojem jí byly 
soukromé sbírky Jaroslava Krále, 
Pavla Mrkvičky, Josefa Binara, Da-
vida Horáka a  Jaromíra Veverky. 
Kalendář rovněž nabízí nové, dosud 
zde nezveřejněné barevné historické 
pohlednice z let 1897/1898 až do 40. 
let 20. století. Zachycují pohledy, 
pozdravy, exteriéry, památné budo-
vy, například školy, hostince, hotely, 
továrny, sušárny, cukrovary, želez-
niční zastávku, ale i  události, na-
příklad tábor ruských zajatců a vo-

jenský hřbitov v  Josefově či zdejší  
válečné rekvizice zvonů. Vedle po-
hlednic z  měst regionu - Hradce 
Králové, Jaroměře i Josefova a Smi-
řic, autorka zařadila i  pohlednice 
z  obcí: Benátky u  Smiřic, Blešno, 
Březhrad, Černilov, Černožice nad 
Labem, Dohalice, Dolní Přím, Ha-
břina a další. Celkem se jedná o více 
jak třicet lokalit regionu. 

O  zdařilou grafiku se postaralo 
studio Gentiana Jilemnice. Kalen-
dáře jsou k  zakoupení v  běžných 
knihkupectvích našeho kraje. Cena 
kalendáře je 99 Kč a může být hez-
kým dárkem pod vánoční stromek.  

PhDr. Jiří UHLIŘ 
(redakčně kráceno)

Potlesk pro Generálku Jeho Veli-
čenstva Náchodské divadelní scény

Velkým potleskem odměnili divá-
ci 30.října v zaplněném sále  Divadla 
dr.J.Čížka v Náchodě premiéru hry 
Jiřího Hubače -  Generálka Jeho Ve-
ličenstva .   

V režii L.Šmídové ji nastudovali 
herci Náchodské divadelní scény.

Vtipný příběh je z posledního ob-
dobí života císaře Napoleona, vězně-
ného po bitvě u Waterloo na ostrově 
Svatá Helena. Všeobecně neutěše-
nou atmosféru  naruší  kurážná žena 
z lidu Josefína Pontiová aby si s ním 

vyřídila svoje osobní účty.  Autorův 
typický  lidský humor vede  diváka 
zároveň k  zamyšlení nad nesmysl-
ností velikášství a válek.

V hlavní roli  Josefíny tradičně 
excelovala sama režisérka - Ludmila 
Šmídová, v roli   Napoleona jí úspěš-
ně sekundoval Pavel Rys. (oba na 
snímku) 

 Dále hráli  M. Malý,  P. Horký, P. 
Neumann, T. Kejzlar a M. Urban.

Diváci dalších repríz -  ta náchod-
ská bude v  květnu 2020 -  se mají na 
co těšit!  

R.Klicperová, foto Z.Šulc

Budovu bývalé polikliniky (čp. 
665) na  Denisově nábřeží v  Nácho-
dě chce od  soukromých vlastníků 
koupit město Náchod. Záměr schvá-
lili na svém jednání 25. listopadu ná-
chodští radní a pověřili odbor Správy 
majetku a  financování zadat zpraco-

vání znaleckého posudku. Nákup bu-
dovy, která vyžaduje nemalé investice, 
bude schvalováno pravděpodobně již 
prosincovém zasedání zastupitelstva. 
Náchodská radnice také intenzivně 
jedná s holandskými majiteli o náku-
pu tzv. bílé Tepny v centru Náchoda.

Navýšení lůžek JIP chirurgického oddělení náchodské nemocnice

Výstava v klášteře Koncert legendy 

Radary pro obce Novoměstska

Historické pohlednice jako 
průvodci rokem 2020

PotlesK PRo GeNeRálKu JeHo VelIčeNstVa 
NácHodsKé dIVadelNí scéNy

Náchod chce svůj dům zdraví

vzpomínka
Dne 13.12.2019 uplynou dva smutné roky,

kdy nás navždy opustil

pan Miloš Svoboda
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Svobodova

 Na snímku zleva Jan Čopík, Jiří Šitina 
a  Milan Školník v  diskuzi nad schváleným 
usnesením novoměstského zastupitelstva

 Ze slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor chirurgické JIP v náchodské nemocni-
ci…(zleva) Bc. Pavel Hečko (radní KHK), Ing. Ivana Urešová  (ředitelka ONN), Ing. Aleš Cabicar 
(náměstek hejtmana KHK), RNDr.  Bc.  Jan Mach (ekonomický náměstek ONN), Ing.  Marian 
Tomášik -  předseda představenstva Zdravotnického holdingu KHK. Foto archiv

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

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
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč          
Novostavba rodinného domu s pozemkem 5 364m2 v Havlovicích ....................................6 896 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- 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

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

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 198.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

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.

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

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

ECHO nově na FACEBOOKU!

JADEIT – RELAXAČNÍ CENTRUM

Masáž pomáhá při svalové 
relaxační terapii, poskytu-
je úlevu od  bolesti men-
ším svalům a  kloubům, 
uvolňuje ztuhlost a  zlep-
šuje krevní oběh.

Představte si masáž, která je 
přizpůsobena Vaší páteři!
Relaxační centrum JADEIT  nabízí masáže 
na termomasážním lehátku CERAGEM – ve 20 a 40 minutách.

Pasáž MAGNUM  Náchod, 
mob. 606 415 501, www.jadeit-relaxcentrum.cz

V PRODEJI 
DÁRKOVÉ POUKAZY 

- skvělý a užitečný 
dárek pod stromeček

Všem zákazníkům děkuji za  přízeň. Přeji krásné prožití  
vánočních svátků a v příštím roce 2020 se těším na Vaši návštěvu. 
 Lenka Franková



Dne 15. 12. 2019 vstoupí v plat-
nost nový jízdní řád. Co se mělo 
stát, se stalo. Končí rychlík Dobro-
šov, tedy přímé spojení s  Prahou. 
Bohužel vzhledem k  nevhodné 
časové poloze nedošlo k  žádné-
mu nárůstu cestujících. Vlak ale 
bude ve stejném čase zachován, jen 
s přestupem ve Starkoči. Díky této 
změně bude možné zavést úplně 
nový spěšný vlak Dobrošov, který 
zajistí přímé spojení už z Broumo-
va (nejen z Meziměstí) až do Hrad-
ce Králové a  v  podstatně lepší ča-
sové poloze. Z  Broumova bude 
vyjíždět v  5:37, z  Náchoda v  6:37 
a do Hradce Králové přijede v 7:36. 
Zpět z Hradce pojede ve 14:24. 

To není jediné podstatné zlepše-
ní. Z Náchoda do Broumova bude 
každý den (nejen o víkendu) jezdit 
spěšný vlak v 8 hodin, zpět z Brou-

mova v 9 hodin. Konečně tak bude 
pravidelný hodinový takt. Jsme je-
diný region, kde se tak významně 
navýšila železniční doprava. 

Ne vše, co nás čeká od  15. pro-
since, ale znamená jen zlepšení. 
Velkou neznámou bude nasazení 
jiných vlakových souprav. Místo 
nízkopodlažních Regionov budou 
jezdit mezi Starkočí a Broumovem 
motorové jednotky, které známe ze 
spěšných vlaků do Chocně. Výho-
dou bude pohodlnější jízda, někdo 
snad využije i 1. třídu, ale nevýho-
dou bude chybějící nízkopodlažní 
oddíl. 

Mnoho cestujících ocení zave-
dení více spěšných vlaků mezi Ná-
chodem a Chocní, které podstatně 
zrychlí cestu směrem na Týniště n. 
O. a dále na Moravu.   Jiří Prokop 
(ANO) zastupitel Náchod

Dobrošov je mrtev, ať žije Dobrošov.
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 Milan Světlík během tréninku s panoramatem New Yorku v pozadí. 

 Motorová jednotka 854+954 s 1. třídou, která nahradí Regionovy mezi Starkočí, Náchodem 
       a Broumovem

 Člun Czech Mate (Český kámoš) čeká transatlantická plavba v déle přes 5000 kilometrů.  

chemické výrobní družstvo

výrobce a distributor nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují

 přijme pracovníka/ci/ do expedice nátěrových hmot na pozici: 

 skladník 
Požadujeme: n SOŠ, SOU 
                         n zkušenosti s prací ve skladovém hospodářství 
                         n řidičský průkaz skupina B
                         n časovou flexibilitu, samostatnost, odpovědnost
                         n uživatelskou znalost práce na PC
                             n dobrou fyzickou kondici

Náplň práce: n příjem výrobků , skladování a expedice výrobků 
                         n vedení skladové evidence
                         n obsluha vysokozdvižného vozíku

Nabízíme:  n práci ve společnosti s dlouholetou tradicí 
                        n jednosměnný provoz, mzda 17-20 tis. Kč
                        n 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další firemní výhody
                       n nástup dle dohody

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

Adresa provozovny : Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují-Krčín

Po  třinácti letech pobytu v  USA 
jistě již naturalizovaný Newyorčan 
Milan Světlík (35) původem však 
z  východočeského Náchoda, hodlá 
v červnu příštího roku překonat jen 
pomocí síly svalů Atlantický oceán. 
Pokud se mu to podaří, bude prvním  
Čechem, který se zapíše do seznamu, 
který započal jménem  Johna Fair-
faxe, jenž úspěšně vesloval Atlanti-
kem v roce 1969 (na trase Kanárské 
ostrovy – Florida, délka cesty 8000 
kilometrů). Trvalo mu to půl roku 

a  jak média zaznamenala, zápasil 
přitom se žraloky, bouřlivým poča-
sím, a sáhl si až na pokraj vlastních 
sil.   Bude se psát rok 2020 až Milan 
Světlík vypluje vstříc podobnému 
dobrodružství.  

Z Manhattanu do Británie
Jeho člun postavila britská fir-

ma Rannoch Adventure. Plavidlo 
Milan pojmenoval  Czech Mate, 
což se dá do  češtiny přeložit jako 
Český kámoš. “Chtěl jsem, aby se 

ve jménu člunu odrazilo, že jsem pů-
vodem z  Čech.  Jsem na  naši zemi 
velmi hrdý,“ říká Milan. Cesta by 
mu měla trvat přibližně 2,5 měsíce.   
Místem pravděpodobného vyplutí 
v  červnu 2020 bude ostrov Man-
hattan, cílem bude souostroví  Isles 
of Scilly u pobřeží Velké  Británie. 
Zdrojem elektrické energie budou 
solární panely. V  kabině budou 
poskytovat energii pro  navigaci, 
vysílačku, světlo včetně možnosti 
dobíjení záznamových zařízení – 
kamery a fotoaparátu. Pitnou  vodu 
bude mořeplavec získávat filtrací 
mořské vody pomocí speciálního 
zařízení. „Setkání s velkými mořský 
zvířaty, velrybami nebo žraloky, se 
neobávám, naopak se na  ně těším. 
Mám se žraloky zkušenosti z  potá-
pění a vím, že lidé nejsou na  jejich 
běžném jídelníčku. Také severní 
Atlantik, kudy budu veslovat, není, 
vzhledem  k teplotě vody a množství 
živin ve vodě obsažených, tak zaryb-
něnou oblastí jako střední Atlantik 
či Pacifik“, doplňuje Milan.  Člun 
bude navigován pomocí malého 
počítače a  zanesen do  globální-
ho informačního systému, aby byl 
v  reálném čase identifikovatelný 

pro ostatní plavidla. Kdokoli bude 
chtít sledovat trasu plavby Czech 
Mate, může tak učinit na  webové 
stránce www.milanrows.com

Příběh velké plavby
„Chtěl bych lidi  motivovat a  in-

spirovat, aby si plnili svoje cíle a sny. 
Ať už v podobě mimořádného spor-
tovního výkonu nebo  i  v  běžném, 
každodenním životě. Podle mého 
názoru je důležité, abychom dali na-
šim životům cíl, naplnili je příběhem 

a inspirací.  Naše životy žijeme často 
zprostředkovaně v  nějaké virtuální 
realitě, v  sociálních médiích. Pak 
jednoduše zapomínáme, že život je 
dar, který jsme dostali, aby každý 
jednotlivý život mohl být výjimeč-
ný a  originální“, říká o plánech své 
mimořádné cesty dlouhé přes 5000 
kilometrů  Milan Světlík. Držíme 
palce!

 
Připravil Mirek Brát, 

foto archiv MS

Milan Světlík – první Čech, který chce na lodi poháněné vesly 
překonat Atlantický oceán 

Vážení obchodní přátelé, 
rok uběhl jako voda a my si dovolujeme poděkovat 

za projevenou přízeň a zájem o naše služby.

Přejeme vánoční pohodu a klid a v nastávajícím 
roce 2020 hlavně zdraví a spokojenost.

Váš kolektiv firmy  

HledAJÍ domov

FERDA
je roční pejsek, který žil zavře-

ný na malém dvorku za domem.
Je hodný, milující procházky 

a lidskou společnost.

LEONEK
je 7měsíční kocourek, který se 

našel jako malé koťátko v  lese.  
Je z něho krásný, zdravý, mazlivý 
kocourek, co by si zasloužil teplý 
a láskyplný domov. 

ROMEO
je asi pětiměsíční pejsek, který 

žil v  nevhodných podmínkách. 
Jeho majitelka ho nakonec při-
vázala k  zábradlí a  nechala ho 
na  pospas osudu. Romeo je ve-
selý, akční pejsek, který by po-
třeboval aktivní páníčky.

městský útulek Broumov, 
JAnA slováková 

721 543 498

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

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné 
  a úřední překlady

 

www.gatenachod.cz 
FB: Jazyková škola Gate
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Děkuji touto cestou všem léka-
řům, zdravotním sestrám a ostat-
ním pracovníkům urologického 
oddělení nemocnice v Nácho-
dě pod vedením pana primáře 
MUDr. Petra Prošvice, za vzor-
nou péči, kterou mi v době mého 
pobytu věnovali. Zvláště pak dě-
kuji MUDr. Petru Flašarovi, který 
mě operoval.

Ivan Horničár, 
Nové Město nad Metují

Poděkování

LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01  Náchod
T: 491 426 295
M: 721 633 381
E: stribrnyorel@seznam.cz

T. G. Masaryka 197
549 01 Nové Město nad Metují

T: 491 470 759
M: 606 739 348

E: lekarnaucernehoorla@o2active.cz

LÉKÁRNA
U ČERNÉHO ORLA

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Vánoční dárky pro celou rodinu?
Inspirujte se v našich lékárnách!

Přejeme všem našim zákazníkům 
a obchodním partnerům příjemné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2020

Děkujeme všem našim 
zákazníkům a obchodním partnerům 

za  spolupráci v roce 2019. 
Přejeme všem klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a úspěšný nový rok 2020.

Pospíchal s.r.o.
Náchod, Kladská 69

Úpice, Zákopanka  1125

l Výroba kabelové konfekce
l Kontaktních systému    l CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:  

Seřizovače výrobních linek 
Elektrotechnické vzdělání výhodou, 3-směnný

nebo nepřetržitý provoz, vhodné pro absolventy 

Elektroúdržbáře - technologa
Opravy elektrických zařízení, seřizování průmyslových robotů 

a kamer, údržba strojů, podmínkou Vyhl.50/1978 Sb. 

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, 
nadstandardní příplatky ve směnných provozech, 

docházkový bonus a mnoho dalších benefitů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz

Salonek Matýsek
www.salmatvy.wbs.cz
Děkujeme všem svým zákazníkům a jejich 
páníčkům za projevenou důvěru v letošním 
roce. Do roku nového přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a zachování přízně.
Marta Stražická                    Lenka Ládrová

Nad hlavou se vám opět pro-
hnalo letadlo a  vy přemýšlíte, 
co tam dělalo? Je možné, že to 
byl Milan Paprčka, majitel spo-
lečnosti CBS Nakladatelství, 
která vydává knihy leteckých 
fotografií. V současné době to-
tiž pracuje na knize Náchodsko 
z nebe.

Proleťte se 
nad Náchodskem

Přirozené centrum regionu 
město Náchod s  dominantním 
státním zámkem, členitá kraji-
na protkaná systémem opevně-
ní, místa poskytující nádherné 
výhledy, světoznámá skalní 
města i  množství historických 
památek. To a mnohem více si 
budou moci lidé prohlédnout 
v knize Náchodsko z nebe. 

Už jen do  konce roku se 
do  projektu můžou připojit 
další zájemci z  řad starostů, 
ředitelů škol i  firem z  tohoto 
regionu. Stačí kontaktovat pro-
jektovou manažerku Kateřinu 
Pourovou na  telefonním čísle 
604  180  134 nebo na  e-mailu 
pourova@cbs-cesko.cz. Kniha 
vyjde v první polovině příštího 
roku.

8 000 snímků 
z jednoho regionu

Letecké fotografování na prv-
ní pohled může působit jako 
obyčejné fotografování, jen 
z  letadla. Opak je ale prav-
dou. Pořízené snímky jsou 
šikmé a fotografují se z  letadla 
ve výšce 150 až 300 metrů nad 
terénem. V  rámci jedné knihy 

vznikne zhruba 8  000 snímků 
daného regionu, ze kterých se 
pak vybírá finálních 100 až 120 
snímků.

Kniha 
krok za krokem

Společně s  fotografováním 
probíhají i práce projektového 
manažera v  terénu a  výrobní-
ho oddělení. „Partneři, kteří 
se zapojili do našich knih, ne-
mají se svojí prezentací prak-
ticky žádnou práci. Na základě 
jejich tipů naši textaři vytvo-
ří článek, u  kterého partner 
udělá pouze korekturu. S  mi-
nimálním úsilím tak získají 
krásnou knihu, která jim zajis-
tí propagaci v rámci regionu,“ 
uzavírá obchodní ředitelka 
Blanka Imramovská. 

Všechny krásy Náchodska na jednom místě
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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

Celkem úspěšný podzim mají 
za sebou děvčata oddílu házené TJ 
Náchod. Po  podzimní části soutě-
že, která je na  cestování náročná, 
vznikla pod hlavičkou Středočeské-
ho krajského svazu házené a účast-
ní se jí vedle našeho družstva DHK 
Liberec, TJ Sokol Kobylisy, Hand-
ball Klub Kolín a Spartak Příbram, 
Handball Chomutov a Házená Měl-
ník. V průběhu sezony se tak druž-
stva střídají v pořadatelství turnajů, 
na podzim jsme zajížděli do Příbra-
mi, Liberce a Mělníka. Jeden turnaj 
byl pořádán  2. 11. 2019 v Náchodě. 
Na  tomto turnaji děvčata poprvé 
dokázala uloupit jeden bod svému 
největšímu soupeři - DHK Liberec 
a zahájit tak stíhací jízdu v podobě 
pěkného umístění v  tabulce. Pod-
pořit je přišla i úspěšná beachvolej-
balistka Karolina Řeháčková, za což 
velmi děkujeme, a  hlavně dodala 
našim děvčatům tu správnou šťá-
vu chutě vítězit, ale také je správ-
ně upozornila a  zároveň navnadila 
ke skutečnosti, že bez tréninku není 

úspěchu. V neděli 10.11. 2019 před 
šestou hodinou ranní se naše děv-
čata sešla k cestě do Mělníka. Pořá-
dající oddíl provedl nestandardně 
nalosování prvního utkání domácí-
ho Mělníka proti nejvzdálenějšímu 
Náchodu na devátou hodinu. Naše 
holky se těžko dostávaly po dlouhé 
cestě do  utkání a  domácí Mělník 
s  nimi držel krok, dokonce se do-
stal do vedení 7:5. To bylo však vše, 
potom se již naše holky nastartova-
ly, utkání otočily a  zvítězily pomě-

rem 15:9. Body získaly i  v  dalších 
utkáních, kdy ztratily pouze jeden 
v  utkání s  Kolínem za  remizu 7:7. 
V  účtování před zimní přestávkou 
tak jsou zcela zaslouženě naše starší 
žačky v celkové tabulce na druhém 
místě, se stejným počtem bodů jako 
první DHK Liberec, který má lep-
ší celkové skóre. V  dalším pořadí 
je potom Kolín, Příbram, Kobylisy, 
Mělník a Chomutov. Více na https://
www.hazena-nachod.cz/vysledky/
detail/110-zakyne                            J. K. 

Divadelní soubor Maska při TJ 
Sokol Česká Skalice zve 15.12.2019 
(od 16 hodin) všechny děti, jejich ro-
diče a prarodiče do českoskalické so-
kolovny na tradiční českou pohádku. 
Autorkou původní rozhlasové verze 
Mlynářské pohádky verze je Jaro-
slava Pechová. Mlynářská pohádka 
zavoní puškvorcem i  hastrmanským 
řemeslem, ale také obyčejnou lidskou 
leností. Uvidíme, zda vyhraje lenivý 
Ondra nebo Terezka, která má té jeho 
lenosti právě tak dost. 

Mlynářská 
pohádka 

V pátek 29. listopadu se v Podbřezí konala nominační konference KDU-
-ČSL pro krajské volby 2020, které se zúčastnilo 37 delegátů. Lídrem se stal 
poslanec a bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek (se ziskem 36 hlasů). 
KDU-ČSL jde i tentokrát do krajských voleb jako součást Koalice pro Krá-
lovéhradecký kraj. Dvojkou na kandidátce byl zvolen Martin Machů, který 
v současnosti působí jako volební manažer v KDU-ČSL. Na třetím a čtvr-
tém místě se umístil místostarosta Jičína Petr Hamáček a lékař z fakultní 
nemocnice Hradec Králové prof. Jan Čáp, páté místo patří právničce Ditě 
Vávrové z Náchoda.

„Bez funkce předsedy strany jsem se letos mohl daleko více věnovat práci 
poslance, krajského a městského zastupitele. Objíždím obce a instituce v regi-
onu a snažím se pomáhat, kde to jde. Velmi mě to naplňuje a chci zkušenosti 
z vysoké politiky i z té na komunální úrovni využít ve prospěch spoluobča-
nů v rámci krajské politiky.“ konstatoval po svém zvolení Pavel Bělobrádek 
a dodal, že považuje propojení znalosti místní, krajské a celostátní politiky 
za výhodu v práci pro občany Královéhradeckého kraje.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík během kontrolního dne v polovině lis-
topadu oznámil veřejnosti nový termín úplného dokončení dálnice D11, a to 
rok 2028. Dosud však ministerstvo uvádělo dřívější termíny. Podle harmono-
gramu na stránkách ministerstva měla být uvedena celá dálnice až na hranice 
s Polskem do provozu v prosinci 2024. Důvody zdržení jsou podle vyjádření 
ministra dopravy administrativního rázu. Vedení kraje v reakci na to požádá 
ministra o schůzku.

„Jsme znepokojeni tím, že se takto zásadní informace dozvídáme z médií 
a neinformuje nás o nich sám pan ministr. Navíc ve chvíli, kdy je na návštěvě 
Královéhradeckého kraje a sděluje zde veřejnosti nové skutečnosti o dostavbě 
dálnice D11,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

První náměstek pro dopravu Martin Červíček dodává: „Chceme znát přes-
né důvody prodloužení termínu dostavby dálnice D11 a také, kdo za to nese 
odpovědnost. Kde máme záruky, že se nové termíny nebudou znovu měnit?“ 
Prodloužení termínu dostavby se týká také obchvatu Jaroměře. „Je nezbyt-
né, aby Jaroměř byla napojena na dálnici současně se zprovozněním obchvatu 
města. Proto mě překvapila informace o tom, že obchvat bude zprovozněn o rok 
později než dálnice do Jaroměře,“ dodává náměstek Červíček.

Lídrem kandidátky se stal 
Pavel Bělobrádek

Zpoždění výstavby dálnice D11

Před zimní přestávkou zaslouženě na druhém místě

Milý Ježíšku, Vánoce se nezastavitelně blíží a i my – pejsci v Psím 
domově v Lukavici máme vánoční přání. Našim největším přá-
ním by bylo trávit Vánoce u svého páníčka doma. V novém tep-
lém pelíšku  a konečně mít ,,svého,, člověka, který nás bude za-
hrnovat láskou ….. 
Pokud toto nemůžeš zařídit, přineseš nám nějaké dárečky ales-
poň sem, do Psího domova??
Ať se nám zpříjemní dny čekání ……
Momentálně bychom si nejvíc přáli:

• Granule (ideálně Fitmin for life, Eminent, ale i jaké-
koli jiné)
• Pamlsky (piškotky a jiné dobrůtky)
• Misky (velké nerezové, betonové)
• Řetízkové obojky (nejvíce vel.55 – 65cm)
• Deky, ručníky,bavlněné povlečení apod.
• Konzervy * Hračky

Pokud si s výběrem nevíš rady, můžeš zaslat jakoukoli částku na 
Účet: 1240671369/0800  Finanční prostředky budou použity na 

nákup léků…         Z celého psího srdce děkujeme!!
Dárečky nám můžete dovézt osobně na 

,, VÁNOČNÍ VENČENÍ“  
nebo kteroukoli jinou sobotu od 10 do 12 hodin        

www.psidomovlukavice.cz
tel.: 608/524 973

utuleklukavice@seznam.cz

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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-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

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



*65 let , rozvedený, sportovně 
založený, chůze, kolo, běžky 
atd. hledá štíhlejší ženu, neku-
řačku. TEL.: 721 210 739

*Pronajmu byt 3+kk v  cen-
tru Náchoda, po  celkové re-
konstrukci, 1. NP, 66 m2, 
podlahové vytápění, nová ku-
chyňská linka, sporák, myčka, 
solidním nájemcům bez do-
mácích zvířat. Volný ihned, 
jistina podmínkou, info na tel. 
773 202 773. RK NEVOLAT

*PRACUJÍCÍ MATKA 
HLEDÁ PRONÁJEM 
BYTU 1+1, 2+1 PO-
DLE CENY, JSEM SAMA 
S  DCERKOU. DĚKUJI 
ZA NABÍDKY, V NÁCHO-
DĚ. TEL. 608 259 289

*Pronajmeme 2+KK (51m2)
v Novém Městě nad Metují, 
dlouhodobě- min.1rok, pěkné 
luxusní bydlení v klidné části, 
vhodné pro bezdětný pár, bez 
pejska, nájem včetně energií 
9.500,-, kauce 16tis. nutná,  
Tel.775 182 793

*Prodám zděný byt 3+1 
v  osobním vlastnictví v  Ná-
chodě  v ulici Nerudova. Nová 
plastová okna. Rekonstrukce 
koupelny. Upravený společný 
dvorek. Výměra bytu 75 m². 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena:  2 190 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+kk 
v  osobním vlastnictví v Nácho-
dě  v  ulici Pražská. Interiér je 
připraven k  rekonstrukci. Par-
kování na  dvoře. Výměra bytu 
42 m². Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena:  899 000,- Kč
*Pronajmu byt 3+1 v  byto-
vém domě, 75 m² v Hronově 
na  Padolí. Byt je vybavený 
s balkónem. Tel. 604 483 535
* Pronajmu krásný velký byt 
1+1 po  celkové rekonstruk-
ci v  centru Náchoda. TEL.: 
608 817 115
 *Prodám DB 1+1 v  Novém 
Městě n.M., Malecí. TEL.: 
604 910 404
*Pronajmu pěkný slunný byt 
3+1 s  balkonem a  sklepem 
v  Červeném Kostelci, nájem 
6000,-Kč + energie + kauce. 
TEL.: 732 135 136
*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  při-
pravené k  okamžitému nastě-
hování. Členský vklad je mož-
né rozdělit do splátek. Kontakt: 
730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz

*Prodám pozemek urče-
ný k  zastavění v  KÚ Provo-
dov, veden v Územním plánu 
obce Provodov-Šonov, ze dne 
17.10.2016 pod číslem Z1P, 
z  části parcel číslo 197/32 
a  192, výměra cca 1900 m2. 
TEL.: 778 725 225
*Prodám pozemek určený 
k  zastavění 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
*Prodám rodinný dům 
v  Červeném Kostelci. Vy-
stavěný v  r.2009. Užitková 
plocha 88 m2, 3+kk. Celko-
vá plocha pozemku 599m2.
Tel.777 594 697

*Pronajmeme nebytové pro-
story 50,65m2 v blízkosti cen-
tra Červeného Kostelce (cca 
128m od náměstí). Lze využít 
jako kancelář či k poskytování 
služeb. Po  kompletní rekon-
strukci. Na  podlaze koberec, 
součástí je chodbička, WC 
a  umyvadlo, malá kuchyňka 
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

PRONÁJEM / PRODEJ ko-
merční nemovitosti v Hro-
nově Zbečníku - dílenské, 
skladovací a  kancelářské 
prostory o celkové ploše cca 
1000m2. Část možno pří-
padně předělat na  bydlení. 
KONTAKT: 724 284 224

*Pronajmeme kancelář 40m2 
(nebytový prostor) v blízkosti 
centra Nového Města nad Me-
tují (cca 250m od  autobuso-
vého nádraží). Lze využít jako 
kancelář či poskytování slu-
žeb. Po kompletní rekonstruk-
ci. Na  podlaze koberec, sou-
částí je WC, umyvadlo a další 
místnost . Prostor se skládá ze 

dvou místností. Cena: 6000 
za  40m2+energie. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189

*Prodám horší dubové fošny 
+ prkna. TEL.: 774 308 086
*Výroba-prodej dřevěných 
briket. TEL.: 774 308 086
*Prodám dřevo 700Kč/
m3, štípané 1000Kč/m3. Tel 
776 049 577
*Prodám bagr Bělorus, ku-
latá kabina, 2x lžíce, šířka 70 
a  40 cm, plně funkční. Cena 
dohodou. Tel. 734 832 035
*Prodám pianino PET-
ROF. Naladím, odvezu. Tel. 
775 328 366
*Prodám pšenici 400 Kč/g, 
pytle výměnou,nebo za 10Kč,-
možno našrotovat plus 50Kč, 
černou ředkev 10,-Kč/kg, já-
dra vlašských ořechů 200,-Kč/
kg, vánoční smrčky 100,-Kč/
kus – samotěžba. V.Kocou-
rek,Slavětín nad Metují email: 
vl.kocourek@seznam.cz. Tel. 
732 381 524

*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství - 
objektivy, staré fotografie, re-
klamní fotografické 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
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání 
i z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510

* 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, kni-
hy, časopisy, plakáty, voj.vý-
zbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683

* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 
907 510
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím veškeré starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagač-
ní materiály, knihy, plaká-
ty, různé součástky i  díly, 
např.od fy PRIM a dalších 
značek. TEL.: 777 579 920

*Zdarma zemina v  objemu 
400 m3 v  České Skalici. Ze-
mina je ideální pro srovnání 
terénu. Odvoz zeminy hradí 
zájemce. TEL.: 725 648 090

* Prodám KIA PICANTO 
r.v. 2009, 1.0i, 5 dveř., červená 
barva, naj. 85 tis.km, koupe-
no v ČR, servisní kniha, malá 
spotřeba, základ. výbava, ai-
rbag, imobilizér, ABS, auto-
rádio. Cena 58 tis.Kč. TEL.: 
777 104 584
*Koupím JAWA kývačka, 
panelka nebo pérák, nejlépe 
s  platnými českými doklady.
TEL.: 777 222 232

*Prodám kocoura SPHYNX 
bez p.p., 7 týdnů, modré oči, 
barva černá. Do  dobrých ru-
kou. Cena dohodou, zájem-
cům foto pošlu na mobil. Tel 
774 283 828
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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
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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

Obec Slavětín 
nad Metují nabízí 

k pronájmu obecní 
sociální byt (47 m2).

Informace dostupné na 
www.slavetinnadmetuji.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 



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

Nabízím ubytování v chatce
na přehradě ROZKOŠ.

Období leden až květen,
vhodné pro zaměstnance firem.

Tel.: 723 231 165

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ - 
NĚMČINA 

TEL.: 603 440 969
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TrOUBENÍ 
vánočních koled

z  věže kostela Církve českoslo-
venské husitské v  Náchodě zazní 
na Štědrý den, 24.12.2019, v 17 ho-
din. Jako každoročně zahraje vá-
noční koledy Jaroslav Vlček se svým 
bývalým žákem, absolventem kon-
servatoře.

Pravidelné bo-
hoslužby Církve 
československé 
husitské se ko-
nají každou ne-
děli v 8,15 hodin 
ve  Farské síni CČSH, vchod z  Rai-
sovy ulice v  Náchodě. Bohosluž-
ba na  Boží hod vánoční, ve  středu 
25.12.2019, proběhne od 8,15 hodin.
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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

Energeticky aktivní budova ALUFrONT 
uspěla v celostátní soutěži

Firmě ALUFRONT, s.r.o., sídlící v Novém Městě nad 
Metují, bylo uděleno ocenění v prestižní soutěži Český 
energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 
2018. Mohly zde být přihlášeny stavby, projekty, tech-
nologie a inovace realizované na území České republiky 
od 1.1.2015 do 31.12.2018, pokud se v této soutěži ještě 
neprezentovaly.

Soutěž se konala již po sedmnácté, pod záštitou Po-

slanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vlády ČR, Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, hl. 
města Prahy a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

V  soutěži, ve  které bylo přihlášeno 828 projektů, 
zrekonstruovaná, energeticky aktivní administrativní 
budova firmy obstála a získala v kategorii A – budovy 
a projekty, cenu „Za vzorový projekt, který prezentuje 
smysluplnost provedení energeticky úsporných opat-
ření společně s  instalací výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů pro minimalizaci energetické 
náročnosti budovy“. 

Slavnostní vyhlášení s  prezentací vítězných staveb, 
technologií a inovací, se uskutečnilo 19.11.2019 na ga-
lavečeru v Betlémské kapli, za přítomnosti významných 
osobností oboru a za vysoké mediální pozornosti. Od-
borná porota udělila pouze 3 rovnocenné TITULY a 1 
CENU poroty. Ceny vypisovatelů, partnerů a  mediál-
ních partnerů byly uděleny 7 projektům, cenu veřejnos-
ti získal 1 projekt, který obdržel nejvíce hlasů v on-line 
soutěži na webu pořadatele. Firma ALUFRONT uspěla 
a nyní vlastní jedno z 12 udělených ocenění. 

Jednatel společnosti ALUFRONT, Ing.  Vladimír 
Brož, který je zároveň i autorem celého projektu, k zís-
kanému ocenění řekl: „Cesta k tomuto ocenění byla vel-
mi trnitá, o to více si ji teď budeme vážit“.

Samotné Nové Město nad Metují se může pyšnit, ne-
jen tím, že na jeho území sídlí objekt, který získal oce-
nění v  oblasti minimalizace energetických náročností 
s využitím obnovitelných zdrojů prestižním oceněním, 
ale také tím, že pan Ing. Vladimír Brož je jeho občanem 
a dovedl svým umem myšlenku k dokonalé funkčnosti.

Organizaci celé soutěže bravurně zajistila společ-
nost TOP EXPO CZ, jejíž výkonnou ředitelkou je paní 
Ing. Miloslava Veselá. 

Získané ocenění je morální podporou všem, kteří 
se na  projektu a  jeho realizace podíleli. Blahopřejeme 
a děkujeme.

Bc. Ing. Irena Vrbová, sekretariát 

Všem svým zákazníkům děkuji za přízeň  
v letošním roce a do roku nového  
přeji hodně zdraví a spokojenosti.


