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prosinec 1931, dostavba Boučkova 

loutkového divadla v Jaroměři

Galaxy A30s
Vánoční nabídka za skvělou cenu
6,4 palců Infinity-V HD+ displej

3 zadní fotoaparáty 15 Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý 

a 5 Mpx snímač hloubky ostrosti + 16Mpx selfie 

Osmijádrový procesor, rychlonabíjení, 4000mAh baterie

5599KčAkčí cena 6999Kč

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

PF  2020 Vážení zákazníci, 
děkuji za Vaši přízeň v roce 2019.

Do nového roku 2020 přeji všem  mnoho 
sil, lásky, štěstí, zdraví a porozumění.

Jarmila Zemánková

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

� práce s IT – čtečky, terminály
� pro muže, min. výuční list
� denní provoz PO–PÁ

775 866 858  |  doklady@drana.cz

Hledáme do týmu:

SKLADNÍK
– manipulace, kompletace, el. VZV
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www.pizzerianachod.cz

ROZVOZ VŠECH JÍDEL 
Z NABÍDKY VČETNĚ 
POLEDNÍHO MENU

Masarykovo náměstí 56, Náchod

Objednávky a rezervace 
míst na tel:                        

+420 739 475 846

Gate
PharmDr. Lada Petránková

Jazyková škola, překlady 
a tlumočení AJ, NJ

přeje všem svým  bývalým a současným 
studentům a klientům 

hezké Vánoce  a v novém roce 2020 
mnoho štěstí, zdraví  a osobních úspěchů.

Hledáme spoleHlivéHo 
distributora novin eCHo 

pro velké poříčí. 
tel. 602 103 775

Rozpočet města náchoda pro rok 2020 schválen
Náchodští zastupitelé na svém jedná-

ní v  pondělí 9. prosince 2019 schválili 
rozpočet města na rok 2020. Ten počí-
tá s příjmy a výdaji v celkovém objemu 
více než 560 milionů korun. „Jde o do-
posud nejvyšší rozpočet v historii města, 
který zahrnuje částku přibližně 150 mil. 
Kč na investice,“ uvedl starosta Jan Birke. 

Mezi hlavní investiční akce příštího 
roku patří např. rekonstrukce mostu 
přes řeku Metuji v Bělovsi (cca 22 mil. 

Kč.), nové odpadové centrum – sběrný 
dvůr (12 mil. Kč), příprava projektové 
dokumentace pro stavbu nové víceú-
čelové sportovní haly (cca 10 mil. Kč), 
výstavba nového sportovně-kulturního 
centra v příměstské části Babí (8,6 mil. 
Kč), 1. etapa revitalizace dopravního hři-
ště (7 mil. Kč), projektová dokumentace 
ke  stavbě nového spolkového domu (2 
mil. Kč) a do oprav místních komunikací 
bude město Náchod investovat přibližně 

55 mil. Kč, do  cyklostezek a  chodníků 
cca 4 mil. Kč. Opraveny budou napří-
klad komunikace a  chodníky v  ulicích 
Ryšavého, Polní, Na Koletově, Weyrova, 
Hrašeho, pod horní nemocnicí a další. 
„Dlouho očekávanou rekonstrukci komu-
nikace v ulici Purkyňova za více než 20 
mil. Kč budeme muset nakonec s největší 
pravděpodobností přesunout až na  rok 
2021 z důvodu odložení možnosti čerpání 
dotace,“ upřesnil starosta.

Tel. 724 033 733

Velmi dobře zaplatím za tato

křesla.



V  termínu od  27. do  28. pro-
since máte možnost vypravit se 
na  vánoční prohlídky zámku ro-
diny Bartoň – Dobenín v Novém 
Městě nad Metují. Prohlídky v in-
kriminovaných dnech proběhnou 
v časech od 10.30 do 16 hodin. 

V kostele sv. Václava v Dobrušce 
se 17. prosince uskuteční adventní 
koncert s  názvem Pozdraveno bu-
diž světlo. Jeho protagonisty jsou 
pěvecký sbor Vlasta a  varhaník 
Lukáš Koblás. Koncert začíná v 18 
hodin. 

V úterý 10.12.2019 dorazila do ne-
mocnice v  Náchodě ze Spolkové re-
publiky Německo jedna z  nejmoder-
nějších zobrazovacích radiologických 
technologií, magnetická rezonance. 
„Je to ten nejkrásnější předvánoční 
dárek, co jsme mohli Náchoďákům 
a lidem z celého okresu nadělit,“ říká 
Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví, který dlouhodobě 
o magnetickou rezonanci pro Náchod 
se svým týmem usiloval.

Pane náměstku, jak složitá byla 
cesta magnetické rezonance do ná-
chodské nemocnice?

(s  úsměvem) Nemám ve  zvy-
ku dělat věci složitější, než jsou, ale 
upřímně, tohle složité opravdu bylo! 
Nejde pouze o  to, přesvědčit zastu-
pitele kraje, aby uvolnili pro tuto 
nemocnici investici v řádech desítek 
milionů korun. Složitá byla jednání 
i s Přístrojovou komisí Ministerstva 
zdravotnictví a  následovala snad 
nejkomplikovanější etapa zahrnují-
cí výběr dodavatele celého zařízení. 
Soutěžila se velmi drahá a  složitá 
technologie a  do  procesu výběru 
tak svými rozhodnutími zasahoval 
i  Úřad pro hospodářskou soutěž 
potvrzující správnost postupu zada-
vatele. Souběžně jsem vedl jednání 
se zdravotními pojišťovnami. Pod-

mínkou pro začlenění magnetické 
rezonance do náchodské nemocnice 
byl totiž prokazatelný příslib zdra-
votních pojišťoven, že pro fungová-
ní tohoto zařízení budou uzavřeny 
odpovídající smluvní vztahy. Nyní 
jsme úspěšně dospěli k  cíli. Chtěl 
bych upřímně poděkovat všem, kteří 
se o to zasloužili. 

Co bude magnetická rezonance 
znamenat pro nemocnici a  občany 
náchodského regionu?

Zařízení máme v  objektu dolní 
nemocnice. Nyní bude následovat 
jeho instalace, zaškolení personálu 
radiologie a  zkušební provoz. První 
pacienti by mohli být, a věřím, že bu-
dou, vyšetřeni touto diagnostikou již 
koncem ledna 2020, nejpozději pak 

v  únoru. Pro občany Náchodska je 
to nesporný benefit.  Doposud mu-
seli za tímto vyšetřením cestovat buď 
do Trutnova či Rychnova nad Kněž-
nou, popřípadě využít této diagnos-
tiky ve Fakultní nemocnici v Hradci 
Králové. Instalace magnetické rezo-
nance v  náchodské nemocnici tak 
přinese výrazné zkrácení čekací doby 
na toto vyšetření v rámci celého kraje. 
Náchodští specialisté - radiologové, 
kterými jsou primář MUDr.  Marek 
Strnad, MUDr.  Petr Škoda a  další 
mají nyní k dispozici jednu z nejmo-
dernějších technologií lékařské dia-
gnostiky, která jim dává do budouc-
na další možnosti osobního rozvoje 
a vzdělávání v oboru.

Karel Petránek

Přijďte se vánočně naladit 
do červenokostelecké výstavní síně 
a  prohlédněte si ukázky překrás-
ných betlémů, které v  minulém 
století tvořil červenokostelecký ob-
čan, pan Josef Vondra. V  letošním 
roce jsme si připomněli 110. výročí 
od  jeho narození v  roce 1909. Pan 
Josef Vondra působil v  Červeném 
Kostelci jako holič, nicméně v době 
svého volna vytvářel překrásné 
betlémy. Jeho betlémy jsou svým 
provedením jedinečné a  vykazují 
mimořádnou pečlivost v  detailech 
až puntičkářství. Jeho díla jsou po-
měrně vzácná, neboť většinu z nich 
dodával do  kostelů na  východním 
Slovensku. Výstava je otevřena 
do  20.12.2019 v  červenokostelec-
ké výstavní síni,  od 9 do 12 hodin 
a  od  13 do  17 hodin. Vstupné  je 
dobrovolné. 

Na Vánoce do zámku

Pozdraveno 
budiž světlo!

Konečně!!! Do náchodské nemocnice dorazila 
tolik očekávaná magnetická rezonance

Betlémy 
Josefa Vondry 

VZPOMÍNKA
Dne 5.ledna 2020 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše manželka, 
maminka a babička, 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Jan, dcera Petra 

a syn Jan s rodinou

paní Zdeňka Obršálová.

VZPOMÍNKA
Dne 20.prosince 2019 uplyne 10 smutných let,

kdy nás náhle opustil náš drahý tchán, 
dědeček, pradědeček, malíř a profesor

pan Bohumír Španiel.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Snacha, vnučky Aneta a Petra s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince 2019 uplyne 15 smutných let, 

kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, 

paní Hana Čapková
ze Žernova.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají synové Karel a Josef s rodinami

VZPOMÍNÁME
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 14.12.2019 by se dožil 100 let

pan Jindřich Felgr 
– holičský mistr a známý hudebník z Náchoda.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují synové Milan a Jiří s rodinami.
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VZPOMÍNKA
Dne 15.12.2019 by se dožil sta let 

pan Jaroslav Vaněk
z Teplic nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Eva a vnuk Jaroslav  s rodinou

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

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

VZPOMÍNKA
Dne 17.prosince 2019 by se dožil 64 let 

pan EMiL NOŽKA 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Markéta, dcera Markéta s rodinou, 
syn Lukáš s rodinou, vnoučata Tomík, Domík, Olík

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince uplynou tři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila

paní Zdeňka Volková 
rozená hüblová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil s rodinou

VZPOMÍNKA 
Dne 16.12.2019 uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil 

pan Josef VERNER ze Šonova.
Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, 

tak nám budeš chybět do konce života.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Hana

VZPOMÍNKA
Dne 29. prosince 2019 uplyne 10 let, 

kdy náhle odešel a již se nikdy nevrátil 

pan Karel cvejn z Náchoda.
Je mi smutno. Stále vzpomíná a nikdy 

nezapomene přítelkyně Jana a její děti 
Janina a Bob s rodinami

TichÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 24 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová 
z Nového Města nad Metují.

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

Syn ivan s družkou Jiřinou

 Zleva: Primář Marek Strnad, MUDr. Petr Škoda a náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
         Aleš Cabicar rozbalili vánoční dárek pro náchodskou nemocnici.



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

Děkujeme chirurgickému oddělení náchodské nemocnice pod ve-
dením primáře MUDr. Jaroslava Vokůrky za vzornou péči na lůžkové 
a ambulantní části chirurgického oddělení. Díky patří všem lékařům, 
sestřičkám i ostatnímu personálu. Děkujeme za vstřícné, milé a lidské 
chování k nám.

Marta a Miloš Barešovi, Náchod

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

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

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

Trelleborg Bohemia, a.s. (dří-
ve Rubena a.s.) se vám postup-
ně představuje, a  tak trochu 
tím i splácí dluh, kdy jsme ně-
jakou dobu spíš žili vedle vás 
než s  vámi. A  to nebylo úplně 
správně.

Několik desítek let vyrábíme 
také vzduchové pružiny a to vý-
hradně tzv. vlnovcového typu, 
které jsou primárně určeny pro 
průmyslová použití. Jedná se 
o  pryžotextilní sendvič, růz-
ných průměrů, délek ale i ma-
teriálů s  různou rezistivitou. 
Vše záleží na finálním použití.

V dobách minulých se v Čes-
koslovensku a  později v  České 
republice používali i  pro auto-
mobilové použití. Například, 

kdo jsme jezdili ještě tak před 
pěti, sedmi lety Karosou, prav-
děpodobně jsme si jízdní kom-
fort dopřávali právě díky těmto 
pružinám. Dnes je to ještě stále 
doména autobusů značky SOR. 
A nakonec, rodinné stříbro, kop-
řivnická Tatra. Jak hrdě tvrdí, 
nejlepší auto do  terénu na  svě-
tě. A tuto unikátní vlastnost mu 
dává tatrovácký skvělý podvozek 
právě s  našimi pružinami. Vel-
mi se osvědčily i na Dakarských 
závodech, nikdy kvůli nim Tatra 
neskončila předčasně! V  auto-
mobilovém použití je dnes ještě 
zajímavá aplikace přídavného 
pérování na minivany. Tato apli-
kace zaznamenává v posledních 
letech velký růst.

Pojďme ale dál, k dalším vý-
znamným aplikacím. Jak bylo 
uvedeno, klíčové jsou ty prů-
myslové, neboť jde svým prin-
cipem o pneumatický válec. To 
znamená použitelnost v  systé-
mech, kde je nutný nějaký pra-
videlný posun těles, nástrojů, 
obecně subsystémů.  Pro lepší 
představitelnost, typické pou-
žití je v různých výrobních lin-
kách na výrobu papíru ale i be-
tonových výrobků atp. Nebo si 
třeba představte zvedáky aut 
v pneuservisech. Malé i ty velké 
se zejména v  zahraničí použí-
vají s  tímto vzduchovým „po-
honem“.

Aplikace, na  kterou jsme asi 
nejvíce hrdi však opět souvisí 
s  koly, ale tentokrát s  těmi že-
lezničními. Od roku 2006 jsme 
intenzivně pracovali na  vývo-
ji zvedání pantografů (sběrač 
elektřiny) na  lokomotivách, 
tramvajích, trolejbusech atp. 
Dosáhli jsme na  tomto poli 
velmi významného světového 
postavení na trhu, o které aktu-
álně usilují ty nejvýznamnější 
světové gumovky. Jsme zastou-
peni i v těch nejatraktivnějších 

soupravách, jako je třeba fran-
couzské TGV, německé ICE 
nebo čínské CRH.

Teritoriálně působíme již 
na všech kontinentech, v letoš-
ním roce jsme „otevřeli“ ten po-
slední a  tím je Austrálie. Naše 
výrobky tedy potkáte v Brazílii, 

Spojených státech, v  JAR, ale 
i třeba v Číně nebo na Taiwanu. 
Europa je samozřejmostí.

I toto je výsledek gumařů z Ná-
choda, kteří jsou tak hrdí na svou 
úžasnou, 111 letou, tradici.

Petr Holeček
Obchodní ředitel

Vzduchové pružení

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,
obchodní partneři, současní
a budoucí klienti,

děkuji Vám za přízeň
a spolupráci v letošním roce.

 Přeji Vám krásné prožití
         vánočních svátků 

      a do roku 2020 Vám přeji
   hodně osobních i pracovních
         úspěchů, pevné zdraví.

Zachovejte nám přízeň.
S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 199.

Poděkování
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
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Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a těšíme se na Vás v roce 2020.

Lékárna U Itálie Náchod

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice 
přejí svým obchodním  partnerům hezké vánoční 
svátky a pracovní i privátní úspěchy 
v novém roce 2020.            Ing. Rudolf Rousek

Firma nabízí volnou kapacitu ekologického 
lakování vypalovanými plasty

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90
KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům
        CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
        POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2020
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

orgatex - náchod s.r.o.
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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

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

nikoli objemem stavebních prací, ale fi-
nálním posláním budovy, která nastaví 
laťku poskytování sociálních služeb zase 
o něco výše. Rádi participujeme na po-
dobných projektech a  těší nás to“, říká 
jednatel společnosti Průmstav Náchod 
s.r.o. Vratislav Zítka. Jak již bylo řeče-
no, v  případě prací na  objektu v  Ná-
chodě – Babí se jednalo o rekonstrukci 
budovy a  její přístavbu. Hodnota sta-
vebních prací dosáhla výše 28 milionů 

korun včetně DPH. Původní objekt 
z roku 1914 se doslova proměnil před 
očima  a  jeho vnitřní prostory i úpra-
va pozemku v okolí budovy naznačují, 
že požadavkům na bezpečnost klientů 
stacionáře  i  usnadnění práce perso-
nálu byla věnována značná pozornost 
a  pečlivost v  projektu i  při samotné 
realizaci. “Komunikace  s  ředitelkou 

Generální rekonstrukce objektu 
s přístavbou pro Stacionář Cesta Náchod

Společnost Průmstav Náchod s.r.o. přeje krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2020 všem zaměstnancům a obchodním partnerům.

Rekonstrukce 
a přístavba

Čelní pohled na  rekonstruovaný objekt. K  původní budově byly přistavěny 
další prostory, které umožnily i vybudování  zimní zahrady a malé sousední  
terasy.

Stavbyvedoucí Ing. Vladimír Svoboda a ředitelka stacionáře Denisa Voborní-
ková ověřují funkčnost ukotvení manipulačního systému pro klienty se sníže-
nou pohyblivostí.

Stacionář Cesta Náchod získal nyní důstojné zázemí v klidné části Náchoda. 

Posláním náchodského Stacionáře 
Cesta je poskytování pomoci osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu zdravotního, mentálního, těles-
ného či kombinovaného postižení. 
Dosavadní prostory stacionáře však 
dosáhly na  limit svých kapacitních a  
dalších možností. Za  významné pod-
pory města Náchoda se našlo výcho-
disko umožňující  nejen udržení kva-
lity péče ve stacionáři, ale i její zvýšení. 
V rámci projektu  spolufinancovaného 

z  prostředků Evropské unie – Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj i ze 
státního rozpočtu ČR mohl stacionář 
získat a následně rekonstruovat  objekt 
v  lokalitě  Náchod – Babí. Projekt byl 
realizován i  s  podporou Královéhra-
deckého kraje. Generálním dodavate-
lem stavebních prací byla společnost 
Průmstav Náchod s.r.o., generálním 
projektantem projekčně – inženýrská 

Objekt sociální péče

stacionáře paní Voborníkovou byla více 
než skvělá, zajímala se o průběh stavby 
ve  všech jejích fázích. Díky tomu jsme 
mohli operativně konzultovat všechna 
specifika vyplývající z budoucího poslá-
ní rekonstruovaného objektu“, komen-

tuje spolupráci ve  vztahu investor – 
dodavatel stavbyvedoucí Ing. Vladimír 
Svoboda.  Nový objekt Stacionáře cesta 
Náchod z.ú. bude postupně uváděn 
do  provozu od  začátku příštího roku. 
Je zajímavým  propojením původního 
a  nového. Všechna tři podlaží domu 
nyní obsluhuje moderní výtah , přibyla 
zimní zahrada i terasa. V několika mís-
tech objektu je nyní instalován i mani-
pulační systém pro práci s  klienty se 
sníženou pohyblivostí. K  dispozici je 

parkoviště, do  funkční i  estetické po-
doby je upraveno nejbližší okolí budo-
vy. Samozřejmostí je zateplení fasády. 
„Celý průběh spolupráce s dodavatelem 
stavby i projektanty byl naplněn vstříc-
ností a  pochopením. V  konkrétních 

etapách bylo vždy možné sladit naši 
představu a  nároky klientů stacionáře 
s  možnostmi projektu i  finální stavby. 
Celá budova je nádherně a  pečlivě re-
konstruovaná, přibyly nové prostory.  
Velmi se těšíme na  práci v  tomto pro-
středí“, říká ředitelka stacionáře   Deni-
sa Voborníková.  (echo – pi) 

Průmstav Náchod s.r.o., 
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, 

www.prumstavnachod.cz 

Nová kvalita sociálních služeb

kancelář PROXION s.r.o Náchod. „Pro 
naši firmu byly práce na objektu stacio-
náře v jistém smyslu prestižní záležitostí 

Barokní zámek Adršpach je mís-
tem, kde se uskuteční dne 4. ledna 
2020 Tříkrálový koncert. Jeho pro-
tagonistou  bude šansonové usku-
pení 6 NaChodníku. Koncert začí-
ná v  17 hodin. Parkování zdarma, 
leč počet míst omezen.  

Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlašuje 18. ročník přehlíd-
ky amatérských výtvarníků ČESKOSKALICKÁ PALETA 2020. Tato nesou-
těžní přehlídka v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice je vyhlašována pro 
mládež od 15 let a dospělé v oborech kresba, malba, grafika, kombinované 
techniky, objekt, užité umění a ruční práce. Výstava potrvá od 6. 3. do 31. 
3. 2020. Podmínky účasti na Českoskalické paletě 2020: 1) Každý autor se 
může zúčastnit jedním dílem. 2) Práce musí být vytvořena v roce 2019 nebo 
2020. 3) Práce na výstavu je nutné dodat nejpozději v úterý 3. března 2020. 

Tříkrálový koncert ČESKOSKALICKÁ PALETA 2020
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Strnadova 48, Náchod

Michaela Vlčková        

Celý rok 2020 si bude město Česká 
Skalice připomínat 200. výročí naroze-
ní spisovatelky Boženy Němcové, která 
je tak nerozlučně spjatá s  tímto měs-
tem. Celoroční program zahájí tradiční 
novoroční ohňostroj. Od  17 hodin 1. 
ledna 2020 se na českoskalickém  ná-
městí můžete setkat a popřát si do no-
vého roku nejen se svými spoluobčany, 
ale i  s  legendárními postavami z  po-
vídky Babička od  Boženy Němcové. 
Nenechte si ujít komponovaný pořad 
s  babičkou a  paní kněžnou. Na  závěr 
akce promluví starostka města paní 
Zuzana Jungwirthová. Od  čtvrtka 30. 
ledna bude v prostorách Regionálního 
informačního centra výstava mapující 
historii Společnosti Boženy Němcové.

Konec roku 2019 nabízí tradič-
ní ohlédnutí za  turistickou sezonou 
v regionech. Turisté, návštěvníci, ces-
tovatelé nebo třeba jen cestující, mají 
možnost zhodnotit své dojmy v  této 
oblasti. Anketa Kraj mého srdce (jed-
ná se již o VIII. ročník)  mapuje míru 
popularity krajů České republiky 
u  široké laické i  odborné veřejnosti. 
Hlasování v  anketě probíhá na  on-
-line na  portálu www.kampocesku.
cz  do  31. ledna 2020. Pořadatelem 
ankety je tradičně Vydavatelství KAM 
po  Česku ve  spolupráci s  veletržní 
správou PVA EXPO Praha, pod zá-
štitou Asociace krajů České republi-
ky. Chcete – li v anketě podpořit náš 
region, usedněte k počítači či vezměte 
do ruky chytrý telefon…

Do 5. ledna 2020 můžete navštívit tradiční přehlídku regionální tvor-
by (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika) v Galerii výtvarného 
umění v Náchodě v Zámecké jízdárně.

Rok Boženy 
Němcové 

Anketa 
Náchodský výtvarný podzim

Pf 2020

 Ing. Aleš Cabicar
náměstek hejtmana 

pro zdravotnictví

STOJÍM ZA TOPKOU

MODELÁŽ NEHTŮ

774 817 042

MV č.34/2016 Sb. 

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!

Vážení spoluobčané, 
přátelé a kamarádi

Uplynul další rok a  je čas na krát-
ké bilancování mé práce zastupitele 
Města Náchoda, kterou díky Vašim 
hlasům vykonávám. Jsem nesmírně 
rád, že jste mě po celý rok oslovova-
li a chtěli řešit věci, které Vás trápí, 
nebo naopak měli nápady na zlep-
šení různých věcí v  našem městě. 
Nějaké nápady byly na  sportovní 
téma, kde jsem je mohl projedná-
vat ve sportovní komisi, nějaké byly 
ohledně komunikací, které jsem 
jako předseda předložil na  jednání 
dopravní komise. Díky těmto Va-
šim požadavkům se mi podařilo 
i  nějaké věci prosadit k  realizaci. 
A  právě v  komunikaci s  Vámi vi-
dím smysl mojí práce.  Jsme vlastně 

jeden tým, kterému jde o  společ-
nou věc, o naše město.  Své nápady 
a postřehy mi můžete zasílat i na e-
-mailovou adresu, kterou naleznete 
na stránkách města.
Nyní mi dovolte, abych poděko-
val skvělému týmu lidí, se kterým 
vaše požadavky řeším a  následně 
se pak realizuji. A věřte mi, že bez 
týmové práce by to nešlo. Moc díky 
panu starostovi Janu Birke , panu 
místostarostovi Janu Čtvrtečko-
vi, radním a  všem zaměstnancům 
městského úřadu. Chtěl bych touto 
cestou také rád poděkovat za pocti-
vou práci strážníkům městské poli-
cie včele s velitelem Petrem Valicou. 
I s nimi řeším Vaše podněty. 
Těším se a se mnou i celý náš tým 
na  vzájemnou spolupráci v  dalším 
roce.  Stále je v našem městě a okolí 
na čem pracovat a co  vylepšovat.
Chtěl bych Vám všem popřát šťast-
né a  veselé vánoční svátky, dětem 
dárečky, které si vysnily a do nové-
ho roku 2020 hodně zdraví, štěstí 
a lásky.  
 Petr Jirásek, 
 zastupitel Města Náchoda

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

• 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

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2020.

    
Děkujeme všem klientům i obchoDním partnerům 

za přízeň v uplynulém roce a Do nového 2020 
přejeme přeDevším hoDně zDraví a úspěchů.

Náchod- Klínek- RD 3+1 k rekon.,garáž, poz. 564 m2, krásný výhled, ENB:G..1,55 mil. Kč
Náchod- Plhov-Udrž. byt 3+1, OV, 71 m2, pův. stav, předposl. patro, ENB:G.....1,79 mil.Kč
Náchod- Komenského- Pronájem prodejny se skladem+zázemí, 67 m2........7.500,-Kč/měs 
Náchod- ul. Modrá- Nadst. zrekonstr. byt 3+1 (67 m2) s luxus. kuch.linkou....1.990.000,-Kč
D.Radechová- Poz.pro RD (1577 m2) se studnou a elektro,kan.+plyn u poz......750,-Kč/m2

N.Město n/M-Komensk.- Pronájem nadst.bytu 1+kk s lux.linkou+spotřeb.....7.000,-Kč/měs.
N.Hrádek-Pronájem nadst.vybaveného RD (2+1) s dvorkem, klidná část...10.000,-Kč/měs.
Blažkov u N.Města n/M- Pronájem menšího domku (vybavená garsonka)...6.000,-Kč/měs.
Úpice-Pronájem komer. prostor- pro vinotéku i kadeřnictví aj. (45 m2).......3-4.000,-Kč/měs.

* 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
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Vizi dalšího rozvoje Broumov-
ska má přinést územní studie, 
jejíž vypracování zadal Králové-
hradecký kraj. S  pracovní verzí 
seznámili starosty a  další místní 
aktéry koncem listopadu zpraco-
vatelé.„Musíme reagovat na  hos-
podářský a  demografický vývoj 
broumovského regionu, ale určitě 
zde nechceme žádné velké průmys-
lové zóny. Velkou příležitostí je dal-
ší rozvoj cestovního ruchu, který se 
ale dosud koncentruje především 
v  Adršpašsko-teplických skalách, 

což s  sebou přináší četné negativ-
ní jevy,“ říká radní Pavel Hečko, 
který je zároveň starostou Mezi-
městí. Pilířem studie je vytěsnění 
individuální automobilové dopra-
vy z  bezprostřední blízkosti skal 
na  kaskádový systém parkovišť, 
který má být navázaný na  veřej-
nou dopravu i síť cyklostezek. Po-
dél řeky Metuje mezi Adršpachem 
a  Teplicemi by měla vzniknout 
obdoba lázeňské kolonády, která 
by nabídkou dalších aktivit po-
mohla nápor turistů lépe rozložit 

v průběhu dne i celého roku. Stej-
ně důležité je rozptýlení návštěv-
níků na  celé území Broumovska, 
které nabízí množství tematických 
turistických „balíčků“, nebo po-
mocí rozdílných cen motivovat 
část turistů k návštěvě v méně vy-
tížených dnech. Rozvoj turistické 
infrastruktury má být maximálně 
ohleduplný ke  krajině a  využívat 
především potenciálu čtyř měst 
v  regionu, tedy Broumova, Poli-
ce nad Metují, Teplic nad Metují 
a Meziměstí. 

Studie pomůže rozvoji Broumovska

Vyrábíme, dodáváme, montujeme: 
- hliníkové dveře, okna, vstupní stěny s posuvnými dveřmi, prosklené dělící stěny

- protipožární hliníkové dveře, okna, stěny EW 15 - EI 60

Dolní Radechová,Náchodská 97                                          tel. 776 076 514

TONAVA, a.s. Úpice
tradiční český výrobce vážících zařízení

přijme zaměstnance na pozice:

• Asistentka ředitele • Obchodní zástupce • Technolog

Uvítáme i další kolegy – podrobnosti na www.tonava.cz

Nabízíme: 
l zázemí české společnosti rodinného typu
l HPP 
l odpovídající finanční ohodnocení

Dovedeme si vážit Vaší práce
Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 

případné informace na tel. 499 802 170. 
Havlíčkova 437, 542 32 Úpice

MĚSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ 
V MĚSÍCI LEDNu 2020

www.beraneknachod.cz

*Sobota 4. ledna ve 20.00 hodin
BERÁNEK NÁCHOD  a. s. a TS TAKT 

Náchod pořádají 

PLES s názvem 
ROZTANČENÝ BERÁNEK

Moderují a večerem provázejí taneční 
mistři Jaroslava a Igor Štěpovi. K tanci i 

poslechu zahraje hudební skupina GENY. 
Losování vstupenek o ceny.

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

*Sobota 11. ledna v 19.00 hodin 
5. představení v rámci 

„ZELENÉHO“ abonmá 
*Neděle 12. ledna  v 19.00 hodin

5. představení v rámci 
„MODRÉHO“ abonmá

Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř uvádí hru

LAKOMEC A DALŠÍ 
SVĚTCI

Režie: Jan Sklenář
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

*Čtvrtek 16. ledna v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma 
„Modrá krev na 

Náchodsku“
Besedovat s vámi bude 

Bc. Richard Švanda. 
Vstupné: 50 Kč

*Pondělí 27. ledna v 19.00 hodin
5. koncert ab. cyklu - skupina „K“

TRUBKA A KLAVÍR
Walter Hofbauer – trubka, 

Alice Voborská – klavír
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč 80 Kč

*Středa 29. ledna  v 19.00 hodin

Rob Becker: CAVEMAN
Režie: Patrik Hartl

Hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

*Pátek 31. ledna v 19.00 hodin

MALINA 
BROTHERS 

slaví 10 let a představují DVD 
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš 

(Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista 
Josef se společně sešli na pódiu v unikát-
ním projektu nazvaném Malina Brothers, 

ke kterému přizvali ještě kontrabasistu 
Pavla Peroutku.

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 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.



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Ve čtvrtek 28.11.2019 se v Bohuslavicích opět po roce uskutečnilo setkání 
seniorů, a  to v  rekordním počtu téměř 40 lidí. Na  zahájení nám zahrály 
děti z hudebního kroužku pod vedením paní učitelky Balcarové vánoční 
koledy. Pan ředitel Stuchlík pozval všechny přítomné na prohlídku školy 
s kompletně zrekonstruovanými toaletami. Pan starosta Tojnar nás provedl 
novými prostorami obecního úřadu s  bezbariérovým přístupem, což ze-
jména my, senioři, velmi oceníme. V 17 hodin jsme společně rozsvítili krás-
ný vánoční strom před obecním úřadem a  s  přáním pěkných vánočních 
svátků a pevného zdraví v nadcházejícím roce jsme se rozešli do tepla svých 
domovů. Za  rok se jistě sejdeme opět v  tak hojném počtu. Díky za milé 
setkání.                                        Za bohuslavické seniory manželé Špetlovi

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%

Náplň práce
Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých
investic, komplexní péče o památky města (evidence, technický stav, opravy rozpočet)

Obecné předpoklady
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím stát-

ním občanem a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let
l znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
l vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru
l znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou
l praxe ve veřejné správě výhodou
l řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič / řidička
l dobrá znalost práce na PC
l komunikativnost a vstřícný přístup

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu neurčitou
l nástup do pracovního poměru 1.2.2020 nebo dle dohody
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-

ná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborný pracovník / odborná pracovnice 
investic a údržby památek 

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.12.2019.

Město Náchod

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

TEL.: 602 145 222

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata
Odvezeme sníh pryč

ÚKLID SNĚHU LEVNĚ
Pro firmy i soukromníky

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

Ministr zemědělství M.Toman navštívil 
krátce Náchod. Čas si našel i  na  návštěvu 
společnosti Lesy města Náchoda s.r.o. Na sním-
ku v  rozhovoru s  jednatelem náchodských 
městských lesů Bc.L.Veverkou. foto archiv

Senior klub v Náchodě - LEDEN 2020
čtvrtek  2. 1. od 14 hod.
„Zábavné odpoledne s Felixem Holzmanem“,                                                                                                      
záznam scének pro pamětníky;

čtvrtek 9. 1. od 14 hod. 
„Vánoční koncert 3 Tenorů – J.Carreras, P. Domingo a
L. Pavarotti“, přijďte se potěšit krásnou hudbou;                               

čtvrtek 16.1. od 14 hod.
„Kavkaz s báglem a cepínem“, o své cestě bude vyprávět
a promítne nám film p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 23.1. od 14 hod. 
„Významná výročí 2019-2020“, přednášku si pro nás připravil p. Čestmír Brandejs;

čtvrtek 30.1. od 14 hod. 
„Aljaška - duch divočiny“, film pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.

Zimní sportovní hry 
se budou konat v Nové Pace 13. února pod záštitou KR SČR.
Zájemci přihlaste se v klubovně Harmonie 2 do 9. ledna.

Bowlingový turnaj seniorů Královéhradeckého kraje 
se bude konat 25. února v H.K.
Zájemci přihlaste se v klubovně Harmonie 2 do konce ledna – snad bychom mohli 
dát alespoň jedno čtyřčlenné družstvo!

Připomínáme platbu záloh a doplatků na pobyty.
Účastníci wellness pobytu v hotelu MAS přijďte uhradit doplatek /Kč 2899,-/ do 16. 
ledna.
Přihlášení zájemci o wellness pobyt v Piešťanech-Banka zaplatí zálohu Kč 1000,- 
od 21. do 30. ledna v klubovně Harmonie 2  vždy v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 
do 16 hod.
Členům naší organizace připomínáme zaplacení členských příspěvků během ledna  
a února. Informace na tel. 775242562 /po 19.hod./ u A. Polákové.

Radostné vánoční svátky a šťastný rok 2020
přejí členové výboru SČR, MO Náchod

Městys Velké Poříčí
pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT

Víťa
Troníček
Trio
V žánru folkové,
country
a trampské hudby

Sobota 28.12.2019
v 18 hodin
Sál Obecního domu,
Náměstí 102

Vstupné v předprodeji 100,- Kč
na místě v den konání 120,- Kč

V  Galerii Fortna SVČ Bájo 
v  České Skalici je v  prosinci mož-
no zhlédnout výstavu obrazů Na-
tálie Mertlíkové, členky výtvarné-
ho spolku Amag Náchod. Výstava 
s názvem Krajiny je otevřena do 20. 
prosince.

Krajiny

Město je spěch a  stres. Hluk 
i znečištění. Před tím vším my, lidé, 
prcháme do  přírody. Proč pak ale 
mnozí opeřenci putují směrem prá-
vě opačným? Některé ptačí druhy 
se dokonce přírodě vyhýbají úpl-
ně a lpějí na čistě městském životě! 
Proč to dělají? A  jak se extrémním 
městským podmínkám přizpůso-
bují? V  malém sále Jiráskova di-
vadla v  Hronově na  toto téma 17. 
ledna 2020 (od 19 hodin) přednáší 
RNDr.  Tomáš Grim. Hudební do-
provod: divadelní šraml EL TRES 
PISOARES.

Stěhování
ptáků do měst



*Rozvedený 48/177/77 podni-
katel s  6 letou dcerkou hleda-
jí hodnou ženu, která chce žít 
v přírodě v rodinném domě. Dítě 
ve stejném věku vítáno. Nejprve 
SMS 733 215 791

*Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Poříčí, podnájem 6400,- + ener-
gie, kauce 13 tis.Kč + čl. vklad 
7260,-Kč. RK NEVOLAT. TEL.: 
776 122 349
*Pronajmu byt 1+1 v  Novém 
Městě n.M., vlastní plyn. topení, 
plastová okna. TEL.: 731 181 688
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 
29m2 + balkon+ nová kolna v 1.
NP zrek. byt. domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 4.500,-Kč + 
záloha voda, plyn 1.500,- + el.+ 
kauce. tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu dlouh.byt 3+1 
+sklep, balkon, plast. okna 74 
m2 ve 4.NP v Náchodě sídl.Bran-
ka,. Nájemné 6.000,-Kč + inkaso 
2.200,-Kč + el. + plyn + kauce, 
tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu byt 3+kk v  cent-
ru Náchoda, po  celkové rekon-
strukci, 1. NP, 66 m2, podlahové 
vytápění, nová kuchyňská linka, 
sporák, myčka, solidním nájem-
cům bez domácích zvířat. Volný 
ihned, jistina podmínkou, info 
na  tel. 773 202 773. RK NEVO-
LAT
*Pronajmeme 2+KK (51m2)v 
Novém Městě nad Metují, dlou-
hodobě - min. 1rok, pěkné luxus-
ní bydlení v klidné části, vhodné 
pro bezdětný pár, bez pejska, ná-
jem včetně energií 9.500,-, kauce 
16tis. nutná,  Tel.775 182 793
*Prodám DB 1+1 v Novém Městě 
n.M., Malecí. TEL.: 604 910 404
*Pronajmu byt 3+1 v  bytovém 
domě, 75 m² v  Hronově na Pa-
dolí. Byt je vybavený s balkónem. 
Tel. 604 483 535
*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
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*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
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
*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
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073

*Pronajmeme polovinu RD 
– s  vlastním vchodem, v  Nové 
Městě n.M., (170 m2). Volné 
od února 2020. Tel.724 392 249
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072

*Pronajmeme nebytové pro-
story 50,65m2 v blízkosti centra 
Červeného Kostelce (cca 128m 
od  náměstí). Lze využít jako 
kancelář či k  poskytování slu-
žeb. Po kompletní rekonstrukci. 
Na  podlaze koberec, součástí 
je chodbička, WC a  umyvadlo, 
malá kuchyňka a další místnost. 
Prostor se skládá ze dvou míst-
ností, které lze využít i  samo-
statně.   Cena: 7000 za 50m2+e-
nergie. 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, umy-
vadlo 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 nové péřové deky, 140 
x 200, modrý sypek, 1.500 Kč. 
Tel. 604 646 105
*Prodám pšenici 400 Kč/g, 
pytle výměnou, nebo za 10Kč, 
možno našrotovat plus 50 Kč, 
černou ředkev 10,-Kč/kg, jádra 
vlašských ořechů 200,-Kč/kg, vá-
noční smrčky 100,-Kč/kus – sa-
motěžba. 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 bagr Bělorus, kulatá 
kabina, 2x lžíce, šířka 70 a 40 cm, 
plně funkční. Cena dohodou. 
Tel. 734 832 035
*Prodám dřevo 700Kč/m3, ští-
pané 1000Kč/m3. Tel 776 049 577
*Prodám pianino PETROF. Na-
ladím, odvezu. Tel. 775 328 366
*Prodám nové prošívané péřové 
deky – prodloužená délka - 140 
x 220 cm, modrý sypek a  bílý 
sypek. Cena 1000 Kč za  jednu 
deku. Telefon 723 055 768

*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v  jakémkoli 
stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907 
510
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Pe-
níze na  ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

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

*Doučování (ČJ, MA, AJ, 
a  další). Připravuje se vaše 
dítě na  přijímací zkoušku 
nebo maturitu? Nechcete 
nechat nic náhodě? S  před-
stihem analyzujeme při-
pravenost vašeho dítěte, 
společně definujeme cíle 
a dílčí kroky, které povedou 
k úspěchu. Více (o vyučova-
ných oborech a naší vzdělá-
vací filozofii) se dočtete na: 
www.doucenijinak.cz. Mgr. Zde-
něk Vlček, 775921667 - 
info@doucenijinak.cz

*Koupím starší přívěsný vozík 
– vlek za os.auto. Sacher, Vezeko 
apod. TEL.: 605 95 73 99
*Koupím Škoda 1000 MB nebo 
Škoda 100 nejlépe s TP ale i bez.
Tel.603 737 984
*Koupím JAWA kývačka, pa-
nelka nebo pérák, nejlépe s plat-
nými českými doklady. TEL.: 
777 222 232
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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

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


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

Nabízím ubytování v chatce
na přehradě ROZKOŠ.

Období leden až květen,
vhodné pro zaměstnance firem.

Tel.: 723 231 165

MARTIN A�MARTINA XIII. 
– profesionálové na�trhu realit

www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2020
připojujeme poděkování za Vaši důvěru

a dobrou spolupráci.

PF 2020

nyní i kočárky a panenky, 
stavebnice, fotbálky, 
air hokej, kuchyňky 

a spotřebiče pro malé 
hospodyňky.

Vše na stránkách www.bazenek.eu
tel.: 739 932 231

prodejna Palackého 162, Jaroměř
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Hledají domov

městský útulek Broumov,
jana Slováková, 721 543 498

Prchlík je asi 5měsíční kocourek. 
Ještě je malinko bázlivý, ale do náru-
če se vzít nechá, takže to bude brzy 
velký mazel.

SLEVOVÝ KUPÓN – 20%
Při nákupu

v Salonu
DARIA

v Novém Městě 
n. M.

(náměstí)
�

FINAlISTKA ČESKÉ MISS 
MArKÉTA MATOuŠOVÁ
NAFOTIlA DAlŠÍ KAlENDÁŘ
 Modelka a finalistka České Miss 
2017 Markéta Matoušová nafotila 
svůj druhý kalendář, který tento-
krát fotil Jiří Matýsek. Jako hlav-
ního kmotra kalendáře si pozvala 
známého baviče, režizéra, herce 
či porotce soutěže Tvoje tvář má 
známý Jakuba Koháka. A  protože 
nezanedbatelná část fotek vznikala 
v showroomu designového nábytku 
KARE Design v Praze, zvolila toto 
místo Markéta i za místo křtu, kam 
sezvala své přátele, bývalé Missky, 
filmové i  divadelní režiséry, herce 
a ikony v oblasti módy a stylu.
 Kalendář  si můžete zakou-
pit ve  Studiu Čtyřlístek v  Čes-
ké Skalici, na  www.marketama-

tousova.cz, na  prodejně KARE 
Design Praha, nebo přímo ob-
jednat z  pohodlí domova přes 
email vartova@kare-design.cz 
nebo voltrman@centrum.cz. 
Kalendář vznikl s  úmyslem po-
máhat a  část výtěžku doputuje 
i na konto Nadačního fondu Seňo-
rina, který podporuje osoby s Alz-
heimerovou nemocí a jejich rodin 
a v rámci kterého také vznikl pro-
dukt Aloisovy ponožky, jehož pat-
ronem je právě Jakub Kohák. 
 Jedna z  fotek ve  velkoplošném 
podání byla na  akci vydražena 
a její nový majitel tak získal nejen 
krásný suvenýr, ale zároveň pomo-
hl dobré věci.

Přejeme všem zákazníkům 
a obchodním partnerům 
pokojné svátky vánoční

Přejeme všem zákazníkům 
a spoluobčanům 
pokojné svátky 

vánoční.

Bronzový závěr sezóny
 Vyladit sportovní formu před 
nastávajícím mistrovstvím re-
publiky si zajela heřmánkovická 
judistka Kristýna Vondřejcová 

na  Super ligu do  polské Olešni-
ce. Po krásném výkonu si 13.října 
2019 přivezla z  Polska zlatou me-
daili. Dobu podzimních prázdnin 
strávila Kristýna ve  slovinském 
Kopru na  světovém poháru juda, 
kde se probojovala až do  čtvrtfi-
nále.Vrcholem judistické sezóny 
byla pro Kristýnu účast na  MČR 
v Brně, kde vybojovala bronzovou 
medaili. Mladá závodnice od  září 
startuje za  Judoklub Pardubice. 
Trénink jí poskytuje oddíl Judo 
Trutnov, poblíž něho mladá spor-
tovkyně od září studuje. Poděková-
ní patří sponzorům: Lesní společ-
nost Broumov Holding, a.s., Hauk 
s.r.o., Bronas s.r.o.,Heřmánkovice, 
Hobra - Školník, s.r.o, Agentura 
pro rozvoj Broumovska, Obecní 
úřad Heřmánkovice a Optika Šrott 
Broumov.

Bobík je asi 10letý pejsek, který se 
našel v příkopu. Je moc hodný a po-
dle venčitelů nejumazlenější pejsek. 
Je klidné povahy, má rád procház-
ky. Hledáme milující domov.

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

Novoměstský
salát
V  Novém Městě nad Metují pro-
běhne soutěž  o nejlepší vánoční 
salát. Tvůrci a jejich recepty se 
utkají 19. prosince na terase novo-
městského kina.

Charitativní
svařák
V Broumově – na centrálním Míro-
vém náměstí – se 26.12. od 14 hodin 
uskuteční akce s názvem Charitativ-
ní svařák. Výtěžek poputuje Nadač-
nímu fondu Hospital Broumov.

Fotografie z exotiky
V  Městské knihovně v  Novém Městě 
nad Metují je až do 31. ledna 2020 ke 
zhlédnutí výstava fotografií zachycují-
cí motivy z  Laosu, Thajska, Vietnamu, 
Kambodže a Malajsie. Asijskou exotiku 
pro vás fotoaparátem zachytil cestovatel 
a fotograf Jan Toman.  


