
IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů. 
ABRA Flexi je pro malé a střední fi rmy pro WINDOWS, LINUX i APPLE.

Jste účetní? Spolupracujme, třeba i vzdáleně, na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

www.billcom.cz

První sportovní vlaštovka
Mistrovství ČR v  přespolním 

běhu ve  věkových kategorií do-
rostu, staršího žactva a  mladší-
ho žactva proběhlo v  neděli 11. 
dubna. Pořadatelem byl atletický 
oddíl Tábor, který dostal výjimku 
k  uspořádání tohoto specifického 
závodu. Z  Náchoda z  tréninkové 
skupiny Jiřího Vondřejce odjela 
šestice atletů.

Nejdříve v  kategorii mladší-
ho žactva ročník 2008-09 v  běhu 

na  2 km z  92 startujících skončila 
Tereza Doležalová na  vynikajícím 
12. místě a  Adéla Vajsarová také 
překvapila 23. místem. Ve  star-
ším žactvu ročník 2006-07 v běhu 
na 3 km se poprvé představil v této 
věkové kategorii Marek Rudolf 
a svojí bojovností se ze 70. startu-
jících propracoval stupňovaným 
tempem až na 29. místo.

V  dorostenecké kategorii roč-
ník 2004-05 v  závodě na  4 km 

ve  velice těžké konkurenci běžela 
také trojice atletů z Náchoda.

Ze 72. startujících skončil Mi-
chal Čuda na  26. místě, Daniel 
Zeman na 53. místě a Martin Ze-
man na  58. místě. Oba bratři po-
prvé v  této věkové kategorii. Celá 
výprava odjížděla ve  velice dobré 
náladě a  spokojená. Za  vzornou 
reprezentaci patří všem veliké po-
děkování.

 JV
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23. dubna 1908 se v Hronově narodil Egon 

Hostovský, český prozaik, redaktor a novinář. 

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací

a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2

část lze přebudovat
na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Tel. 602 158 418

Najde nový domov?
Vendulka je asi 7letá kočička. Z počátku 

je trochu bázlivá, ale moc hodná a po chvíli 
velmi mazlivá kočička. Vendulka je kastrova-
ná, naučená na kočkolit. Vendulka je vhodná 
pouze do bytu, ne jako venkovní kočička.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková 
721 543 498

DOMaCi 
VycEPY 
Tel. 603 252 640

www.vycepynachod.cz

Tel. NONSTOP: 602 145 222

Náchodská
nákladní přeprava

Provádíme skrývku
pozemků, trhání kořenů
a pařezů, naložení
a odvoz materiálu
včetně ULOŽENÍ
na skládku.

Nakladač UNC
a sklápěčka 8 tun.

MBR BUS s.r.o.

Nejen
pro fi rmy!

Zleva klečící: Adéla Vajsarová s Terezou Doležalovou
    Zleva stojící: Ing.  Jiří Vondřejc, trenér, Michal Čuda, Marek Rudolf, Daniel Zeman, Martin Zeman a  hlavní trenér

Jiří Vondřejc.

Brigáda
– přivýdělek

Hledáme spolehlivého
distributora novin

a letáků pro lokalitu 
Náchod – Karlův kopec

(Běloves)
Náchod - Babí

Vhodné i pro držitele
průkazu ZTP, důchodce,
studenty, ženy na MD,
nezaměstnané apod.
Více informací na tel.  

603 990 636, 602 103 775
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VZPOMÍNKA
Dne 23. 04. 2021 uplyne první smutné výročí,

kdy nás opustil

pan Jaroslav KVIRENC
z Bohuslavic.

Známí, přátelé a kamarádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Dne 31. března 2021 uplyne 5 smutných let 

od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný táta

 pan Karel Plicka z Náchoda.
Stále s láskou vzpomínáme.

Dcery Kristýna a Dita

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna 2021 uplyne 14 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 

rodiče, známí a přátelé

Život je tak krásný a já ho měl rád, 
proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2021 uplynulo 6 let, co nás nečekaně opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomický 
směr výhodou
praxe minimálně 5 let na obdobné pozici ve veřejné správě výhodou 
znalost zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění; č. 250/2000 Sb., v platném znění 
prospěšná
dobrá znalost práce na PC
iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
řidičský průkaz sk. B výhodou 

Nabízíme
předpokládaný nástup do zaměstnání od 22.07.2021 nebo dle dohody  
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová 
třída)
pracovní poměr na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, 
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní 
smlouvy

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci odborný pracovník / odborná pracovnice – účetní

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 23.04.2021

nejen náchodské nemocnici, ale 
i  integrovanému záchrannému sys-
tému.

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat náchodské nemocnici, zvláště 
celému zdravotnímu personálu odd. 
Covidu D a  hlavně JIP Covid, kteří 
do  poslední chvíle vzorně a  oběta-
vě pečovali o  našeho milovaného, 

a  soucítili s  námi. Bohužel i  na  tuto 
novodobou nemoc byli krátcí, přesto 
jim patří VELKÝ DÍK a náš VELKÝ 
OBDIV, zaslouží si ho!!

Děkujeme také PČR, HZS a  ZZS 
za  rychlý a  šetrný zásah 7. 3. 2021 
v Náchodě a za jejich promptní zpět-
nou vazbu v poskytnutí informací.

Naďa Hrušková a rodina Khunova

PODĚKOVÁNÍ

 
TICHÁ VZPOMÍNKA

Jsou lidé,
kteří pro nás znamenají celý svět...

Byla to maminka a její manžel.
Měli jste nás rádi, my Vás ještě víc.

Přišla zlá nemoc
a Vy jste museli odejít.

Dne 18. dubna 2021
uplyne 7 smutných let kdy nás 

navždy opustila
milovaná maminka, babička 

paní Dagmar Višňáková
(roz. Mullerová)

a  15. dubna 2021
to bude půl roku co nás  

opustil  její manžel, tatínek a dědeček

pan Zdeněk Višňák
Zanechali jste v nás plno krásných 

vzpomínek. Děkujeme.
Kdo jste je znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.
Se smutkem v očích vzpomínají

dcera Iveta s manželem,
vnoučata Tomík ,

Terka a teta Pavlína.

Dovolím si reagovat na  vyjádření 
pana starosty ze zastupitelstva dne 18. 
3. 2021 uveřejněné v ECHU dne 2. 4. 
2021. Jeho informace měla vzbudit 
dojem, že jsem žalobu stáhl z důvodu 
nepravdivosti. Opak je ale pravdou, 
zcela jasně jsem prokázal, že pan sta-
rosta v uveřejněném článku lhal. Náš 
celý spor mohlo vyřešit hned v  pr-
vopočátku zastupitelstvo. Kdyby se 
alespoň jeden z  nich zvedl a  vyzval 
pana starostu, aby uvedl věci na pra-
vou míru. Stačilo říci, pane starosto, 
vaše tvrzení není pravdivé. Miroslav 
Hofmann, člen přípravného výboru 
pro konání místního referenda žádné 
rozsáhlé pozemky v  místě plánované 
přeložky nemá, natož stavební. Toto 
jeho lživé tvrzení mělo pouze vnést 
pochybnosti o  členech přípravného 
výboru a taktéž celém referendu. Za-
stupitelé celou záležitost odbyli tvrze-
ním, že je to náš osobní spor. Osobní 
spor? Faktura za  tento lživý článek 
byla vystavena na  město Nové Měs-
to nad Metují. Žalobou se z převážné 
části zabývalo právní oddělení města. 
Kdo zaplatil právnímu oddělení vyko-
nanou činnost za náš osobní spor? No, 
přeci my všichni.

Žaloba spočívala v  tom, že jsem 
po  něm požadoval omluvu za  tento 
lživý článek „Zrada za  Jidášův groš? 
Výzva přípravnému výboru pro míst-
ní referendum“ v novinách Echo. 

Nyní ve  svém článku neopomněl 
zdůraznit, že se jedná o neustálé úto-
ky proti jeho osobě. Vždyť přeci upo-
zorňováním na neslušné a nemorální 
chování veřejného činitele, (čímž také 
starosta města je a  je placen z našich 
daní), nemůže považovat za  útoky 
vůči jeho osobě. Pravdivou informací 
je, že jsem žalobu vzal zpět. Situace 
moje a asi i  situace nás všech se pří-
chodem pandemie naprosto změnila. 
Musel jsem tak, jako asi většina z nás, 
mé další kroky zvážit a  přehodnotit. 
V této těžké situaci jsem se rozhodl, že 
svou veškerou energii budu raději vě-
novat mému podnikání, než soudním 
sporům s  jeho osobou. Náš pan sta-
rosta je placený za funkci a ne za od-
vedenou práci. Já jsem stejně jako 
většina občanů placen pouze za dobře 

odvedenou práci. V tom je mezi námi 
podstatný rozdíl. Na našem sporu dle 
mého názoru nesou hlavní vinu zastu-
pitelé, ti by měli zastupovat občana. 
Kdo jiný by se měl zastat občana, když 
starosta města veřejně lže. Ovšem pře-
vážná většina našich zastupitelů slouží 
jako alibi vedení města.

Proč se obyčejného občana nezasta-
nou?  Podívejme se v krátkosti na slo-
žení zastupitelstva. Místostarosta Libor 
Hovorka kandidát na starostu za ODS. 
V předvolebním meetingu se naparo-
val před vývěskou s plány koupaliště. 
Na můj dotaz, jestli může uvést důvod, 
proč bych ho měl volit? Byl schopen 
pouze říci, že je potřeba změna a Petr 
Hable by měl jako starosta skončit. On 
se bude snažit, aby dostávali práci a za-
kázky od  města novoměstské fi rmy 
a  tím je podporovat. Po  volbách do-
šlo k okamžitému spojení se s Petrem 
Hablem a při první příležitosti tvrdil, 
že koupaliště není potřebné. Jak se říká 
„vrána k  vráně sedá“ přesněji řečeno 
„lhář ke lháři sedá.“ 

Za zmínku stojí také paní ředitelka 
střediska OÁZA Jana Balcarová a ře-
ditel městského muzea Jiří Hladík. 
Oba jsou ve střetu zájmu a plně závislí 
na vedení města. Paní ředitelka slouží 
spíše jako mluvčí pana starosty. Něco 
jako Zemanův Ovčáček na hradě. No 
a  ředitel muzea s  hroší kůží? Použiji 
jeho výraz „je to marný, je to marný, 
je to jako když házíte hrách na stěnu“. 
Dalším příkladem je rádoby opoziční 
zastupitelka paní Žahourková s před-
volebními sliby o jejím boji za koupa-
liště, nakonec hlasuje proti koupališti. 
Průběh zastupitelstev se spíše podobá 
představení ochotníků, kde každý vy-
volený má svůj scénář. Scénáře píše 
pan tajemník. Už nemusíme závidět 
Pražákům Tylovo divadlo, my zde 
máme Tyčovo divadlo. Hlavní roli 
v  tomto divadle převzal po  Vilému 
Maurovi radní Jan Němeček. Na  po-
sledním zastupitelstvu neudržel své 
emoce, když byl postaven před no-
vou situaci s  odchodem zastupitelky 
paní Ireny Kupkové. To přeci nebylo 
ve scénáři!  

A  tak bychom mohli pokračovat 
dále. Máte stejný pocit jako já, že je 

takovéto zastupitelstvo schopno se 
zastat obyčejného občana? Ale velice 
pozitivní je práce zastupitelů za ODS, 
paní zastupitelky Kulhavé a pana Čo-
píka. Jmenovaní se snaží rozhodovat 
podle vlastního svědomí. Zastupitelé 
za  ODS se vypořádali s  podvodem 
na  voliče ze strany místostarosty 
a vyslovili mu nedůvěru. Práci v radě 
města zřejmě pochopil bývalý radní 
za ODS Miroslav Jarolímek a odstou-
pil z  rady. S  radou města je to jako 
například s  kuchařkou a  dobrými 
recepty v  ní. Když vaříte z  kuchař-
ky s  dobrými recepty, uvaříte dobře. 
Recepty na  vaření dostávají zastupi-
telé od rady města a podle toho také 
vaří. Chytrý a zkušený kuchař pocho-
pí, že vaří podle špatného receptu. 
Miroslav Jarolímek zřejmě pochopil, 
že podle receptů rady se dobře vařit 
nedá a  nechtěl se na  špatných a  ne-
kompletních receptech podílet. Nyní 
odešla ze zastupitelstva za  ODS paní 
Irena Kupková. O pravých důvodech 
se zatím mlčí a pouze spekuluje. Ale 
jak tuto zastupitelku dobře znám a její 
práci v  zastupitelstvu jsem sledoval, 
domnívám se, že se dostala do pozice, 
kdy pro své voliče a  občany nemůže 
již více učinit. Než aby se stala pouze 
obětí, přenechala své místo panu Aleši 
Vrátnému. Ten není, tak jako ona zá-
stupkyní ředitele školy a  tím zároveň 
závislá na vedení města.  

Jak jsem v  minulém článku psal 
o předvánoční covidové párty na Dob-
rošově, jaké následky měla a v jak silně 
zamořeném stavu se náš úřad nachá-
zel, svědčí i  fakt, že muselo být zru-
šeno únorové zastupitelstvo. I přesto, 
že se pan starosta kvůli zastupitelstvu 
nechal po  dvou měsících nemoci 
rychle uschopnit. Po  mém článku se 
na úřadě odehrával hon na čarodějni-
ce. Hledají se pracovníci úřadu, kteří 
tyto pravdivé informace o  nemorál-
ním chování vedení města vynášejí 
z  úřadu. Jednodušší by ovšem bylo, 
kdyby se naši papaláši začali slušně 
a morálně chovat a šli příkladem. Pak 
by nebylo co na ně vynášet. Jak říkal 
jeden z  našich učitelů na  základní 
škole „komu není shůry dáno, v apa-
tyce nekoupí“.        Miroslav Hofmann

Reakce na vyjádření pana starosty Petra Hable.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Mám dceru, které platím výživné. Dcera studuje ve 3. roční-
ku střední školy. Můžu přestat hradit výživné, když dosáhne 
v 18 letech plnoletosti?

Odpověď:
Vyživovací povinnost rodičů k dětem zásadně dosažením zletilosti nekončí, trvá po 

dobu, dokud není dítě schopno se samo živit. Pokud dítě řádně studuje střední, resp. 
vysokou školu, pak je považováno za osobu, která má právo na výživné svých rodičů. 
Každý případ je třeba posuzovat individuálně, při denním studiu dcery na střední 
škole jste povinen výživné dál platit, od 18let k rukám dcery. 

Nelze výživné přestat platit jen z důvodu zletilosti. Pokud je studium ukončeno už 
v 18 letech a dítěti nic nebrání v zahájení vlastní výdělečné činnosti, rodiče mu dále 
výživné platit nemusí. Může se také stát, že schopnost samostatného zajištění potřeb 
u dítěte nenastane (například z důvodu invalidity), pak vyživovací povinnost rodičů 
nemusí vůbec zaniknout.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková vila s bohatou historií po pů-
vodním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko. 
Dipozice:  1.NP vstupní hala se zimní zahradou, 
jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracov-
na. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou 
5 apartmánů se sociálním zázemím a technickými 
prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený pro-
stor pro samostatnou bytovou jednotku.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem a pozemky v Úpohlavech ...................................6 290 000,- Kč
Pronájem  obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Rychnově nad Kněžnou ............................4 000 000,- Kč

Cena: info v RK

Veškeré zahradnické práce.     Tel. 724 173 560
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

TELEVIZNÍ DOTACE!
*  Montáž nového satelitu u Vás zdarma

*  Karta s Eurosportem do

 Vašeho satelitu za super cenu

*  Nechcete nebo nemůžete mít satelit? 

 Zprovozníme televizi přes internet

Tel.: 778  880  006

OLVAN PALIVA Náchod  I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

NOVÁ KVALITNÍ 
 DIGITÁLNÍ VÁHA 
  POCTIVÁ MÍRA  
Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod    Sortiment:  dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

MGR. MICHAL BORS, OBCHODNÍ EDITEL
+420 731 508 654, bors.michal@j-e-s.cz
Pobo ka: Budova eské Spo itelny, 
T ída T.G.Masaryka 832, 552 03 eská Skalice

www.registrace.mzcr.cz

725 384 584

...staráme se o vaše zdraví...

Prodejna jízdních kol
a elektrokol

příjme zaměstnance

Znalost v oboru (není podmínkou),
 i na poloviční úvazek. 

Důchodce vítán.

Více informací
na tel. 777 806 354

PŘEKLADY DO NĚMČINY.

(I S KULATÝM RAZÍTKEM)

TEL. 603 440 969
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Anička je asi 8letá fenečka, které zemřel 
páníček. Jak to tak bývá, o Aničku se ne-
měl kdo postarat, tak putovala k nám do 
útulku. Anička je bázlivá fenečka, která 
v kotci na cizí štěká, ale potřebuje jen čas 
a pak je to skvělá a hodná psí kámoška. 
Městský útulek Broumov, Jana Slováko-
vá 721 543 498

Pomozte Aničce

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

VERTIKUTÁTORPŮJČÍM

MOTOROVÝ PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU

PO DOHODĚ MOŽNÉ I S OBSLUHOU

ÚČINNĚ 

ODSTRANÍ 

MECH!

605 957 399
VOLEJTE 450 Kč 

DEN

+ VRATNÁ 
KAUCE

PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ TECHNIKY 

LUKÁŠ NĚMEC
Bezděkov n. M. 154
IČO 73644102

Výuka angličtiny
Tel. 774 374 784

SLEVA 
NA NAFTU A BENZÍN 
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

NONSTOP 
BEZOBSLUŽNÝ 

TANKOMAT 
S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Kamenice

Tepenská

Borská

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286
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*Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Koupím byt v osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i 
před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmeme byt 1+1 56 m2 
v centru Náchoda, ul. Parkány. Ná-
jem 6.900 + služby. Kauce 3 nájmy. 
Tel. 733 735 709, 733 131 189

*Pronájem bytu v Broumově 1+1, 
35 m2, cena 3.800 + služby, tel. 
491 521 523
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoener-
getickém domě s vlastním parko-
vacím stáním, nebo možnost pro-
nájmu. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709.

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra 
Nového Města nad Metují (cca 250 
m od autobusového nádraží). Lze 
využít jako kancelář či poskytování 
služeb. Po kompletní rekonstrukci. 
Součástí je WC, umyvadlo a další 
místnost. Prostor se skládá ze dvou 
místností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 
+ energie.  Tel. 733 735 709

*Prodám chatku na Rozkoši za 
150000 Kč.Je nutné odvézt na vlast-
ní pozemek. Foto na požádání. Bliž-
ší info. po tel.728 951 232
*Sháním chatu, chalupu, domek v 
okolí Náchoda do 20 km na všech-
ny směry, nabídněte na tel. 774 
777 072
*Koupím les i s pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

*Prodám 2 chovné krůty krásného 
krocana. Tel. 705 123 791
*Jsem sběratel a rád koupím Au-
todráhy Ites, Gonio, Faro. Celé sety 
nebo jen autíčka. Prostě vše. Tele-
fon:739 231 783
*Prodám štípaný dub, 25cm špal-
ky. Více na telefonu č.776 385 577
*Prodám kulatý stůl o průměru 
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel. 
602 103 775
*Prodám luxusní polohovatel-
né křeslo s el. ovládáním, hnědé 
čalounění, vhodné do obývacího 
pokoje, nepoužívané, záruční list, 

zakoupeno XI./2020, původní cena 
19000 Kč, nyní 10000 Kč a odvoz. 
Tel.:732 384 720
*Nabízíme palivové dřevo ští-
pané v  délkách 25, 33, 40, 50,60 
cm, smrk od 600 Kč/prms, tvrdé 
od 1100 Kč/prms. Dále nabízíme 
možnost štípání vašeho dřeva u vás 
nebo přímo v lese do max. průmě-
ru kmene 40cm. Možnost odvozu, 
kapacita vleku až 20 prms. Telefon 
725 071 731

*Koupím staré pohlednice do 
r.1945 i jiné předměty sběratelské-
ho zájmu. Stačí SMS. Tel. 608 420 
808
*Koupím zlaté a stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost za-
ručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 
603 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, knihy i 
celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškoze-
né hračky, kočárky, panenky, au-
tíčka, hry apod. TEL.: 603 549 451

*Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MER-
KUR aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek a jiné zajímavos-
ti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, 
rádia, sklo, porcelán, obrazy, 
knihy, časopisy, plakáty, voj. 
výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683

*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i z období so-
cialismu v jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451

*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodiny, 
budíky, propagační materiály, 
knihy, plakáty, různé součástky 
i díly, např. od fy PRIM a dal-
ších značek. TEL.: 777 579 920

*Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510

*Koupím staré fotografi e, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858

*Poradím s  řešením paranor-
málních (anomálních) aktivit 
v  domech (bytech). Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny 
ZDARMA, pouze cestovné. Tel. 
774 814 111

*Koupím JAWA kývačka, panel-
ka, pérák, pařez, stadion, i ve špat-
ném stavu, s doklady i bez. Tel. 
777 222 232
*Koupím staré motorky JAWA, 
ČZ, Velorex, SIMSON a MZ, i 
ostatní značky. I nepojízdné. Tel. 
776 327 208BYTY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, 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

Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO

pro Červený Kostelec – LHOTA.
Více info na tel. 602 103 775

–

OBSLUHA CNC FRÉZY

   

Vyklízení a likvidace 

 29 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2

2

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

Pedikúra

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689
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PNEUSERVIS Jan Isák                Tel. 732 918 500
T. G. Masaryka 140 (naproti čerpací stanice BENZINA), Česká Skalice

Prodej pneu 
a ráfků 

Veškeré pneu servisní služby
Opravy pneu
Mechanické opravy 
ALU ráfkůAKCE

Ke každé zakoupené 
sadě pneu nebo ráfku 
letní směs 5 l
do ostřikovačů

ZDARMA
(platí od 20. 3. do 15. 5. 2021)

za nejlepší ceny
(MOTO, OSOBNÍ, 
DODÁVKOVÉ, NÁKLADNÍ, 
SPECIÁLNÍ)

Zločiny Velké Prahy v Černčicích
Natáčení některých scén 6. dílu s názvem Zmizelá nového detektivního seriálu 

Zločiny Velké Prahy probíhaly v roce 2019 i v Černčicích. Filmovou rekvizitou se 
na dva dny stal dům u místního rybníka, kterému místní neřeknou jinak než „ko-
loniál u Čejpů“.

Hlavní zápletkou dílu Zmizelá je vražda v pekárně. Proč si produkce České tele-
vize a pan režisér Jaroslav Brabec vybrali právě Černčice? Filmařům se zalíbil čer-
nčický dům, kde v minulosti býval koloniál. Málokdo ví, že se v  jeho prostorách 
nachází historická pec, ve které se dříve pekl chléb pro celou vesnici. Čas jako by se 
zde zastavil na počátku 20. století, to se fi lmařům náramně hodilo.

Dalším místem našeho regionu, které si fi lmaři vybrali, bylo pevnostní město 
Josefov. Zde se natáčela většina scén pátého dílu seriálu s názvem „Pekelný stroj“. 
(Foto Hana Netíková)

Informace
FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01, tel.: 730 896 296
dilna.na@fides-group.cz, www.fides-group.cz 

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
 pracoviště Náchod 
 jednoduchá manuální práce/drobná kompletace
jemná motorika/zručnost/dobrý zrak

 hlavní pracovní poměr
 možnost pracovat z domova
 zkrácený pracovní úvazek 
 ohodnocení dle výkonu
 ukázka práce po tel. nebo e-mailové dohodě
 nástup možný ihned

Výuka
němčiny

Kurzy i individuálně
Tel. 603 440 969

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: Požadujeme: Nabízíme: 

Záchranný archeologický průzkum je v plném proudu
Intenzivní práce probíhají v současné 

době na přeložce silnice I/33, která nově 
spojí obchvat České Skalice a  dálnici 
D11 u  Jaroměře. Celková délka nové 
komunikace je 6,5 km a  bude začínat 
na  sjezdu z  nové dálnice u  Hořenic, 
mezi Dolany a Svinišťany protne mimo-
úrovňovým křížením současný hlavní 
tah z Náchoda do Jaroměře a u Velkého 
Třebešova se napojí na stávající obchvat 
České Skalice. V  těchto dnech byly 
v trase přeložky vykáceny dřeviny, v ur-
čitých částech provedena skrývka orni-
ce a  probíhá archeologický průzkum. 
V prosinci 2020 bylo zahájeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby a podle po-
sledních informací by mělo být ukon-
čeno 30. dubna 2021. Ředitelství silnic 
a  dálnic plánuje uvedení nové silnice 
do provozu v průběhu roku 2023.


