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Příští Echo vychází 3. prosince 2021

www.novinyecho.cz

25.listopadu 1910 se v  Náchodě narodil  

Karel Mrázek, československý vojenský pilot, 

v době 2. Světové války jeden z velitelů 313. 

československé stíhací peruti

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

BLACK FRIDAYBLACK FRIDAY
na vybrané telefony, tablety, hodinky a příslušenství

Akce i na více modelů platí do 30.11.2021 nebo do vyprodání zásob. 

Galaxy A12 32GB
Galaxy A7 Lite WiFi 
Galaxy A52s 5G
Galaxy S21 128GB 

3.499,- Kč
3.599,- Kč
9.999,- Kč

17.999,- Kč

3.999,- Kč
4.399,- Kč

11.499,- Kč
22.499,- Kč

čestné uznání pro rozhlednu na novém hrádku
 Proměna bývalého rychnov-
ského kina v  moderní knihov-
nu zaujala letos porotce krajské 
architektonické soutěže, kteří ji 
udělili titul Stavba roku 2021 Krá-
lovéhradeckého kraje. Stavbám 
z  regionu Náchodska se tentokrát 
moc nedařilo. Pouze rekonverze 
tubusu větrné elektrárny na No-
vém Hrádku na rozhlednu získala 
čestné uznání.
 Celkem letos o titul Stavba roku 
Královéhradeckého kraje usilova-
lo 16 staveb. Z okresu Náchod to 
byl například dopravní terminál 
v Jaroměři, rekonstrukce Kafkovy 
vily v Červeném Kostelci či nová 
budova náchodské nemocnice.

Reklama a inzerce
v Polsku

l Billboardy
l Noviny
l Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko

Více informací 
na tel. 602 103 775

e-mail: echo@novinyecho.cz

naše galerie 2021
Galerie výtvarného umění Náchod vyhlašuje

13. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska. 
Téma: Malé věci, velké věci

Odevzdávání prací: 23. 11. – 12. 12. 2021
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne 
v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 21. 1. 2022.  
Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, https://www.facebook.
com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační středisko, Měst-
ská knihovna Náchod).

ceny jízdného se zvýší
 Královéhradecký a Pardubický 
kraj od 12. prosince změní ceník 
jízdného ve veřejné regionální do-
pravě. Hlavním důvodem změny 
je snaha nepřistupovat k  plošnému 
omezování autobusových a vlako-
vých spojů v obou regionech. Kraje 
tím také reagují na zdražování vstu-
pů v čele s vývojem cen pohonných 
hmot a dalších provozních nákladů.
 „Úprava ceníku umožní částečné 
vyrovnání ekonomických ztrát, re-
spektive výpadku příjmů v  krajském 
rozpočtu nejen v důsledku snížení 
poptávky na cestování veřejnou do-
pravou v  souvislosti s pandemickými 
opatřeními, ale také například kvůli 
prudkému nárůstu cen pohonných 

hmot a dalších provozních nákladů. 
Je třeba připomenout, že vyjma dílčí 
úpravy obyčejného jízdného v  roce 
2019 se v  Královéhradeckém kra-
ji jedná o první větší úpravu ceníku 
jízdného od roku 2013,“ uvedl radní 
Královéhradeckého kraje Václav Ře-
hoř odpovědný za oblast dopravy. 
Změna ceníku od 12. prosince bude 
pro běžného cestujícího znamenat 
zdražení v řádech korun. 
 Pokud cestující nyní hradí jízdné 
v hotovosti, a nově si pořídí bezkon-
taktní čipovou kartu IREDO, tak se 
cena jízdného prakticky nezmění, 
což je určitá motivace pro cestující, 
aby si kartu na pravidelné cestování 
pořídili.
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 Ve spolupráci s Goethe Institutem 
měla naše škola možnost zapojit stu-
denty do akce s názvem „Den s něm-
činou“. Vzhledem k  současné epide-
mické situaci byla tato událost letos 
pořádána online. Program se skládal 
z  několika částí. Nejprve se  jedna-
lo o  workshop v  přímém přenosu 
z  Mnichova s  německou skupinou 
Munich Supercrew. Oba hlavní pro-
tagonisté nacvičovali jednoduchou 
písničku, v níž využili nápady účast-
níků worshopu - studenti odpovídali 
prostřednictvím chatu na různé otáz-
ky obou zpěváků. Měli jsme velkou 
výhodu oproti mnoha dalším účast-
níkům z  jiných škol v  tom, že každý 
z našich žáků měl k dispozici počítač 
nebo notebook. Proto mohli často po-
hotově reagovat. Nacvičená písnička 

pak zazněla v dalším bodě programu, 
koncertu skupiny Munich Supercrew. 
Členové skupiny, stejně jako během 
workshopu, komunikovali s  poslu-
chači a kladli jim různé otázky. 
 Následoval česko-německý kabaret 
nazvaný „Gefühl und cit“. Název vel-
mi dobře odrážel styl, v jakém se celé 
představení neslo. Bylo živě přenáše-
no z divadla a tři hlavní a vlastně je-
diní protagonisté humornou formou 
řešili, co mají Češi a  Němci společ-
ného. Všichni tři během vystoupení 
střídali němčinu s  češtinou, proto 
mohli všichni diváci celkem bez obtí-
ží porozumět všem situacím. 
 Tímto děkuji organizátorům 
z  Goethe Institutu za  zdařilou akci 
a všichni doufáme, že nebyla poslední.

Martina Maršíková

Den s němčinou na Jiráskově gymnáziu

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší rodinný domek se zahrádkou, 
garáží a dílnou v Náchodě. Celkový stav ne-
movitosti vyžaduje investici. Dům, je připo-
jen na vodovod, kanalizaci a el. 230/400V. 
Vytápění řešeno lokálně akumulačními 
kamny. Ohřev TUV el. boilerem.

Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ............................1 590 000,- Kč
Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK

Cena: 2 500 000,- Kč

        

Šťastný Nový Rok�Šťastný Nový Rok�

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Vlastním polovinu nemovitosti a  chci ji darovat dceři.  
Současně bych chtěla zřídit věcné břemeno, abych mohla 
nemovitost nadále užívat. Je to možné?

Základním předpokladem pro zřízení služebnosti bytu či užívání 
(věcné břemeno) k nemovitosti ve spoluvlastnictví je souhlas ostatních 
spoluvlastníků, ve vašem případě druhého spoluvlastníka, který musí být účastníkem smlou-
vy o zřízení věcného břemene. Jinak by nebylo možné věcné břemeno zřídit ani by jej katas-
trální úřad nezapsal na list vlastnictví.

Darovat svoji polovinu nemovitosti tedy můžete samostatně bez vyjádření souhlasu spolu-
vlastníka, ke zřízení věcného břemene však souhlas potřebujete. Obojí lze zahrnout do jedné 
darovací smlouvy se zřízením věcného břemene, která se poté vloží do evidence katastru ne-
movitostí. Pak je účinné nejen vůči účastníkům smlouvy, ale i všem třetím osobám.

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

 V klidu a míru odešla v ranních hodinách ve čtvr-
tek 11. listopadu 2021 ve svém bytě v Jaroměři paní 
Zdenka Škopková ve  věku požehnaných 90 let. Ze-
snulá Zdenka Škopková, rozená Vecková (1931-
2021), je zakladatelkou slavné výtvarnické rodi-
ny Škopkových v  Jaroměři. Jejím manželem je již  
zesnulý akademický malíř Jiří Škopek (1933-2018).  
Je matkou tří dětí, z  nichž dvě dcery Naděžda  
a Markéta se věnují výtvarnému umění. Paní Zdenka 
zdědila výtvarný talent po své babičce Zdeňce Dur-
chánkové, pocházející ze známého jaroměřského za-
hradnického rodu. 

 Zdenka Vecková se narodila 9. května 1931 v  Jaroměři. Maturovala v roce 
1951 na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde vy-
studovala obor malba, leptání skla a skleněná vitráž. A zároveň se zde seznámila 
i se svým budoucím manželem Jiřím Škopkem, jenž zde také studoval, a dne  
2. listopadu 1951 spolu uzavřeli sňatek v Karlových Varech, kam oba nastou-
pili na umístěnku do národního podniku Starorolský porcelán. Jiří Škopek zde 
pracoval jako mistr u pecí a Zdenka jako návrhářka porcelánu. Oba, dnes již 
zesnulí manželé Škopkovi, jsou zakladateli výtvarnické dynastie Škopkových 
v Jaroměři. Za svého života předávali výtvarnou štafetu svým dcerám Naděždě, 
absolventce sklářské školy v Železném Brodě a designerce – textilní výtvarnici 
v Tibě ve Dvoře Králové n. Labem, dále artmagistře sochařce a keramičce i ma-
lířce Markétě, a vnučce Kristýně, která v roce 1996 maturovala na osvědčené 
sklářské škole v Železném Brodu a úspěšně si vede jako šéfredaktorka jaroměř-
ského zpravodaje.
 Výtvarnice Zdenka Škopková se od  roku 1965 věnovala užitné grafice  
převážně s jaroměřskými motivy, plakátu (soubor plakátů pro Lidové naklada-
telství v Praze, divadelní festival v Jaroměři – Shakesparovské hry), drhané kraj-
ce, textilní loutce, návrhům na filmový tisk na textil (lněné prostírání, ubrusy, 
kalendáře), textilní aplikaci, za kterou získala cenu v celostátní soutěži Amtex 
Klatovy, náměty z pohádek Boženy Němcové, návrhům na uměleckou knižní 
vazbu, kam patří například kronika města Smiřice. 
 Vedle výtvarné činnosti se věnovala své velké lásce – vážné hudbě. Sama 
dlouhá léta zpívala v pěveckém sboru Jaromír a hodně času věnovala při kon-
certech i doprovodu na klavír jako korepetitorky. 
 V  90 letech se uzavřel život této pozoruhodné kulturní osobnosti našeho  
Jaroměřska, v němž zanechala Zdenka Škopková nesmazatelnou stopu.

PhDr. Jiří UHLÍŘ

Odešla paní Zdenka Škopková,
výtvarnice a klavíristka

VZPOMÍNKA
Dne 25.11. 2021 uplynul jeden smutný rok, 

kdy dotlouklo srdce našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka pana

Jiřího Beneše z Náchoda. 
Moc nám chybíš, stále vzpomínají

manželka Jana, děti Marcela a Jirka
s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 28. listopadu 2021 uplyne 10 smutných let, 

kdy nás opustil náš drahý tatínek, 
dědeček, strýc, švagr, 

pan  Václav Voborník z Náchoda
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

             Stále vzpomíná rodina.

 Již delší dobu jsme se těšili na  
knihu Božena Němcová inspirací pro 
umění (1842-2020) středoškolského 
pedagoga PhDr. Jiřího Uhlíře z Jaromě-
ře, neboť autor její vydání po mnoha-
letém úsilí avizoval. Byli jsme zvědavi, 
jak zvolenou tematiku uchopí a podle 
jakých kritérií ji zpracuje. Autor si se 
šíří i obtížností tématu poradil velmi 
dobře. Je třeba zdůraznit, že žádná takto 
rozsáhlá a ucelená bibliografie Boženy 
Němcové dosud vydána nebyla.
 Spisovatelka Božena Němcová je 
trvale usazena v  povědomí obyvatel 
České republiky, a proto by tato hod-
notná kniha, která je běžně dostup-
ná v  knihkupectvích, neměla chybět 
v  knihovně žádného ctitele Boženy 
Němcové a jejího díla.     Viktor Kuča

Božena Němcová 
jako vánoční dárek

4.12 od 17 hodin,
Hurdálkovo náměstí, Malá Skalice.
Sbor dobrovolných hasičů Malá Skalice 
pořádá tradiční akci. Nenechte si ujít 
slavnostní příchod čertů a Mikuláše, 
soutěže pro děti, skládání barevného 
řetězu pro čerty, diskotéku s DJ Rejzou, 
velkolepou ohnivou show a ohňostroj. 
Vstupným bude vlastnoručně vyrobe-
ná papírová vločka pro Mikuláše.

MIKULÁŠSKÁ
MERENDA

Informacemi o blížícím se termínu dokončení urbanisticko-architektonické 
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují se zabývali tamní 
radní. Výsledkem bylo doporučení svolat seminář pro zastupitele již v prů-
běhu ledna a nečekat na únorové zasedání zastupitelstva.

Studie se blíží ke konci
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Náchod, Běloveská 318  | m: +420 778 002 270 

Připravujeme nové výrobní linky
Operátory montáží
Seřizovače strojů
Ú d r ž b á ř e
K v a l i t á ř e
S k l a d n í k y
Vý ro b n í  m i st r y
N á k u p č í

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

Podzim byl plný zážitků a zábavy

Tel. 777 24 86 24 
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

vestavěné skříně na míru
zakázková výroba nábytku
kuchyňské linky

truhlářství
tomáš Šnajdr

náchod, Parkány 171
tel: 604 437 128

e-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

Levnější televize
• Satelitní karta od 125,- Kč
• Novasporty a Eurosporty do Vaší TV
• Televize přes internet od 80,- Kč 

Tel.: 778 880 006
Navštívil nás sokolník Karel Nej-

man s dravými ptáky a psy. Na škol-
ní zahradě dětem předvedl deset 
druhů dravců a sov a jejich základní 
výcvik. Všichni si je mohli ozkoušet 
na ruce. V období dušiček pořádá-
me pro naše žáky strašidelné puto-
vání za světélky. Lesní cestu, kterou 
všichni znají z  družiny, obsadily 
strašidelné bytosti. K večeru se děti 
přišly bát v doprovodu rodičů.

Máme velkou radost z  letošního 
návratu k tradicím naší školy.

Další takovou tradicí je rodinná 
soutěž - tvoření. Tento rok rodiče 
s dětmi vyráběli podzimní zvířátko 
z  přírodnin. Zapojilo se 22 rodin. 
O vítězi rozhodovaly děti a neměly 
to vůbec snadné. Děkujeme rodi-
čům za spolupráci s naší školou.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí
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Najdou
nový domov?

Jessika k  nám byla odložena svými 
majiteli s tím, že se o ni nemohou starat. 
Jessika je asi 7letá fenečka, která je moc 
hodná a milá. Trpí nadváhou, tak jí byla 
nastavena dieta a  dostatek procházek. 
Naštěstí Jessice pohyb vůbec nevadí, 
tak běháme a doufáme, že bude pomalu 
hubnout. Jessika byla zvyklá žít v bytě.

Ťapička je asi 9měsíční kočička. Vel-
mi milá, mazlivá, hravá. Nejlépe by jí 
bylo uvnitř, v  bytě, ne venku. Je kast-
rovaná.

“V  útulku máme 20 kočiček, které 
stále hledají domov. Pokud shání-
te mňoukacího kamaráda, přijeďte.” 

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, 721 543 498

Vyšlo vyprávění o historii města Jaroměř
Považuji za  velký přínos 

polistopadového vývoje rozmach 
tvořivosti v  celé naší společnosti, 
zejména pak v kultuře. Také na Ja-
roměřsku se to projevilo ve  zvý-
šené produkci knih, regionálních 
historických monografií a  sym-
patickém rozmachu publicistiky. 
Přínosem pro jaroměřskou histo-
riografii mimo jiné byla kreativita 
muzejníků a  kronikářů manželů 
Mertlíkových i aktivity kronikářky 
města Věrky Sílové a fotokroniká-
ře Jindřicha Poláka i dalších.

V  listopadu 2021 vyšla pozoru-
hodná kniha Jaroměř, vyprávění 
o  historii města, manželů Pavla 
a  Olgy Mertlíkových. Připomeň-
me, že také v listopadu před dvěma 
roky představili Mertlíkovi v jaro-
měřském muzeu tehdejší novinku 
„Josefov, kapitoly z dějin pevnosti 
a města“.

Kniha vyšla nákladem 500 ks 
formátu B5 v  pevné šité vazbě 
a obsahuje 216 stránek textu a 16 
stran barevných příloh. Tématem 
knihy je přehled dějinného vývoje 
Jaroměřska a  Jaroměře od  pravě-
ku do  roku 2021. Autoři se podle 
vlastních záměrů snaží „o  trochu 
netradiční pohled do  jaroměřské 

dávné i nedávné minulosti“, usilují 
„o přehled zasazený do širších sou-
vislostí a zapamatovatelný“. Čtenář 
si záhy povšimne, že se v  tomto 
textu knihy změnila forma, podá-
ní, pojetí i  styl předkládání fakt 
a  událostí při  popularizací regio-
nální historie. Při čtení vstupují 
do textu dva diskutující: jeden kla-
de otázky a druhý na ně odpovídá. 
Je zřejmé, že otázky kladou a na ně 
odpovídají autoři. Objasní a vylo-
ží nadhozené problémy, čímž text 
nabývá na zajímavosti.

Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

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

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ. POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ S DÁRKY OD NÁS. 

AKCE: 202127.11. - 31.12.
ZALOŽENO 1992

491 423 669
602 686 918CEKY.cz

PROFI

ÚHLOVÁ BRUSKA

ÚHLOVÁ BRUSKA

EBU 150-16

AKU ŠROUBOVÁK

549,-
690,-

SADA X 50 Ti

599,-
1239,-

vrtáky HSS
vrtáky ZDIVO
vrtáky DŘEVO
BITY

METR 3m S POPISEM

CHYBY, ZMĚNY V TEXTU, ZMĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI VÝROBKŮ A CENÁCH JSOU VYHRAZENY. UVEDENÉ CENY JSOU S DPH.

AKU VRTAČKA

PROFI

ZAHRADNÍ KOLEČKO

2890,-
3490,-

W
W
W
.

230V/1600W
   150mm

3,6V/1,5Ah
OTOČNÁ RUKOJEŤ
LED SVĚTLO 120lum
BITY

DWE 4117

DCD790D2

XR Li-ON 2,0Ah

SKLÍČIDLO 1,5-13 mm

Max moment  60Nm

4990,-
5990,-

SADA ŠROUBOVÁKU

3m

MISTR
ŠIKULA
BOREC
atd. 49,-

54,-

PH, PZ, PL

TOPCENA

TOPCENA

290,-
389,-

KERÁD 
A

N TIP

KERÁD 
A

N TIP
TOPCENA

1590,-
1990,-

230V/950W
   125mm

KERÁD 
A

N TIP

50 ks

KERÁD 
A

N TIP

PVC korba 180 L

nafukovací bantamové
kolo

TOPCENA

2990,-
3490,-

NĚMČINA    ANGLIČTINA výuka, překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

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



*Vdovec by se rád seznámil s ženou 60 -73, 
která má ráda cestování a přírodu. Tel.  722 
041 146
*Nehledám povyražení ani letmou zná-
most na ukrácení kratochvíle, nýbrž ženu, 
která v  sobě lásku ještě nezabila, ale stále 
ji hledá a věří v  ni jako já, nenapravitelný, 
s nadějí v srdci snílek, milovník koček, muž 
mnoha zájmů, vyšší štíhlé postavy střední-
ho věku. Nemám větších nároků na budou-
cí partnerku, snad aby byla štíhlejší postavy, 
věkem mezi 40-55 lety, nezaopatřené děti 
by mi nevadily. Z okolí Náchoda, či Nového 
Města, Policka. Seber zbytky sil a odvahy a 
ozvi se muži, jenž Ti nabídne vřelou náruč, 
pohlazení, porozumění, a lásku, ale jen po-
kud to budeš myslet vážně. Zn. Těším se na 
Tebe. Tel. 739 256 092
*Rád bych se seznámil se štíhlou vitální že-
nou do 61 let, vážný vztah. Tel. 733 556 300 
pouze SMS
*Rozvedený invalidní důchodce 49 let 
175/85 hledá štíhlejší ženu z Náchoda, která 
má ráda přírodu, jen vážně. Tel. 721 655 611

*Pronajmu byt 1+kk v Náchodě sídliště u 
nemocnice, Duhová 269, 1p. s balkonem, 
ihned volný. Nájem + služby 7 800 Kč. Tel. 
723 474 155
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s  nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod, škola, 
pošta v místě. Povinná kauce, tel. 608 86 98 85
*Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě n. Me-
tují. Kauce nutná. Tel. 608 211 090.
*Pronajmu byt 2+kk v  centru Hronova. 
Tel.739 155 617
*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě, Klad-
ská 1523, 1. patro naproti autobusovému 
nádraží, volný ihned, nájem 5500,-, režie 
2100,- kauce 20000,-. Tel.777 606 801
*Nabízím k pronájmu byt 3+1 na okraji 
Náchoda, část zahrady k odpočinku, dvoj-
domek. Nájem 8tis., inkaso 10 tis, kauce 20 
tis. Tel.774407168 volat po 19.hod.
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041

*Pronajmu družstevní byt 2+1 na Pražské 
ulici, v 2. patře. Byt se nachází v zatepleném 
panelovém domě u Penny, je pěkný, má 
zděné jádro. Hledám pouze bezproblémo-
vé nájemníky k dlouhodobému pronájmu. 
Nájemné je 7000 Kč + náklady spojené s 
užíváním (cca další 4000,-Kč). Dále požaduji 
jednorázový poplatek pro družstvo 7300,-Kč 
a vratnou kauci 15000,-Kč. Volný ihned. Tel. 
606 745 986
*Pronajmu byt 1+1 42m2 v přízemí RD 
v Novém Městě n. Metují. Byt je vybave-
ný, ihned k nastěhování. Informace na tel. 
608619374 mezi 17. až 19. hod.
*Vyměním byt 3+1 v osobním vlastnictví 
na sídlišti Plhov v Náchodě za byt 1+1 taky 
v osobním vlastnictví na sídlišti Plhov + do-
platek. Tel. 603 765 959 
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul. Praž-
ská, 55m2 po celkové rekonstrukci, klima-
tizovaný, nájem 10000,- měsíčně + energie. 
tel.:777738877

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v  blízkosti centra Nového Města 
nad Metují (cca 250 m od autobusového 

nádraží). Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po kompletní rekonstrukci. 
Součástí je WC, umyvadlo a další míst-
nost. Prostor se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709

* Krátkodobý pronájem (rekreace, ví-
kendové pobyty, apod.)dvou nových 
apartmánů ve Velkém Poříčí u Náchoda 
za velmi výhodnou cenu. Apartmán Pa-
vel, tel. 777 80 33 59 nebo www.eChalu-
py.cz nebo Booking.com.cz

*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napade-
ný kůrovcem. Platím ihned a hotově. Tel.: 
773 585 290

*Prodám plochou televizi Panasonic, úh-
lopříčka 42“, internet atd. Nemá DVBT2. 
Cena dohodou - levně. Tel. 602  103  775 
(nejlépe SMS)
*Prodám BRANO, pův. cena 1.600,- nyní 
za 500 Kč. Tel. 774 59 59 81
*Prodám kamna PETRY malé event. I 
s kouřovodem a 10 m2 stavební izolace po-
lystyren síly 100 mm. Tel. 776 672 625
*Prodám krásnou broušenou bowli v per-
fektním stavu, reprezentační kus, cena do-
hodou. Zašlu foto. Tel. 723 615 803
*Nabízím hezké nenošené klobouky, mo-
derní, zašlu foto. Cena dle dohody. Tel. 
723 615 803
*Prodám doma vykrmené prase, mlékem, 
šrotem. 150-160 kg cena 6500,-Kč. Tel.605 
073 764
*Prodám rybářské vybavení na Rozkoš 2 
pruty, 2 navijáky, podběrák, rodpod tříko-
morové pouzdro. Levně. Tel. 732850405

*Koupím šrotovník válcový výrobce Rou-
sek, Slavík. Nabídněte +420603487428
*Koupím starožitnou panenku nebo fi-
gurínu nad 70cm. Foto na stajwatango@
seznam.cz. Tel.739711628
*Koupím starožitný kočárek I nekomplet-
ní nebo jen podvozek. Foto na stajwatan-
go@seznam.cz,739711628
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji 
vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, 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 fotoaparáty a 
příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, 
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly 
na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, 
ciferníky, strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451

*Koupím staré, nepotřebné i poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti do 
r. 1975, hodiny, hodinky, hudební ná-
stroje, fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. 
výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např. od fy PRIM a dal-
ších značek. TEL.: 777 579 920

*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 
722 907 510

*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohledni-
ce a známky. TEL.: 724 020 858

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a 
DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. 
Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Nabízím  řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v domech či bytech, včet-
ně odvádění entit. 
Diskrétně. Vyhledám 
geopatogenní zóny 
ZDARMA, za cestov-
né. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůs-
talostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně 
odvozu odpadů. 
Slušné jednání. 
Cena dohodou. Tel. 
603 549 451

*  M A S Á Ž E 
LADA, Náchod, 
Hurdálkova 154, 
t e l . 7 7 5 0 2 4 8 3 6 . 
Klasické masáže 
od 250Kč,Baňko-
vání, Lávové ka-
meny, Těhotenská 
masáž, Breusso-
va masáž. Prodej 
dárkových pou-
kazů.

*Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484

* Vánoční cukroví s dvacetiletou 
tradicí od Růženky z Borské může-
te objednávat na tel. 606 656 000 do  
9. 12. Objednat lze i vánočky.

*Prodám Citroen SAXO 1.1, 4 dvéř., na-
jeto 105.000 km, bez koroze, nová STK, 2x 
nové obutí, podvozek po GO, nová baterie, 
mnoho náhradních dílů, cena 20.000 Kč. 
Tel. 604 27 47 06
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PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ
AUTO - MOTO

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

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

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
  p

ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Provádím tyto práce: 
voda – odpady v PVC,

 štuky, nátěry, malby bytů
a prostor, údržba zahrad,

hodinový manžel. 
Tel.: 702 611 187

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

HUDBA NA VAŠI OSLAVU
klávesy / zpěv

Volné termíny poptávejte
na mojeakce@email.cz

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10 v Broumově

přijme

CHEMIKA/CHEMIČKU
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,

uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav.

Mzda od 35 000 Kč
(dle vzdělání a praxe)

Nástup ihned, příp. dle dohody.

Své životopisy zasílejte na adresu 

jaskova.br@koh-i-noor.cz, tel. +420 491 509 211.

 

Dary budou předány útulkům z našeho regionu 

 

VÁNOČNÍ SBÍRKA 
PRO 

KOČIČKY Z NÁCHODSKÉHO REGIONU 
 

KDY: úterý 7. 12. 2021 16-19h 
KDE: Krámská 29, 547 01, Náchod (1 patro) 
Kontakt: 725 317 668 
 
 
 

 

 

 
,,Pokud člověk nemiluje zvíře, část jeho duše zůstává neprobuzena“ 

 
Budeme rádi za: konzervy, granule, stelivo, čistící, prací a 
dezinfekční prostředky, pelíšky, deky, fantazii se meze nekladou … 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
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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

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora novin ECHO
pro ČERVENÝ KOSTELEC
Roznos o víkendech, vhodné pro 

studenty, důchodce, ženy na MD apod.

Více info na tel. 602 103 775 nebo 
e-mail: echo@novinyecho.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Největší 
výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 
a v jeho okolí !

Balení stromků 
ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

NĚMČINA
Překlady - běžné, 
odborné, soudní 
(kulaté razítko)

Tel. 603 440 969
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17. listopad, den státního svátku, který je 
symbolem boje za  svobodu a  demokracii, uctili 
představitelé města Náchoda společně se zástup-
ci místní organizace Konfederace politických 
vězňů. Tradičně položili květiny a zapálili svíčky 
u pomníku umučeným vězňům v blízkosti budo-
vy okresního soudu, u morového sloupu (sousoší 
Nejsvětější Trojice) na Masarykově náměstí a také 
u busty T. G. Masaryka před budovou radnice.

HELIOS pomáhá tisícům firem.
Jak může pomoci té Vaší?

Pokud nevíte, začtěte se do  následujících řádků a  dozvíte se, jak 
informační systém HELIOS pomáhá tisícům firem. Například, jak 
probí hal výběr a nasazení systému ve firmě Kloboucká lesní s.r.o..

Na  začátku společnost využívala HELIOS pouze pro ekonomiku. 
V té době nebyla ještě firma připravena pro plné využití systému.   
Začátkem roku 2019 nastala zásadní změna, kdy majitel  sestavil tým 
klíčových zaměstnanců s cílem provozovat HELIOS v plném rozsahu. 
Byla započata spolupráce s akciovou společností NVSP a implementace 
informačního systému byla v průběhu devíti měsíců úspěšně dokon-
čena. Při následném běžném provozu, uživatelé objevovali další mož-
nosti  a  požadavky na  HELIOS. Zaměstnanci NVSP proto dále opti-
malizovaly procesy a doplňovali uživatelskou funkcionalitu, například 
o mobilní aplikaci na evidenci řeziva.

Z  důvodu potřeby sjednocení procesů a  jednotné datové základny  
napříč společností došlo k rozhodnutí využívat jeden informační sys-
tém. HELIOS tak poskytl firmě odpověď na  všechny důležité otázky 
a zároveň pomohl i v mnoha dalších oblastech ke správnému fungování 
společnosti.

Více informací o systému HELIOS poskytne:

NVSP a.s., Masarykovo náměstí 56, Náchod,
www.nvsp.cz
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závod Dolany hledá

hledá uchazeče/ku na obsazení místa
vedoucí ošetřovatel/ka brojlerů

Podmínky přijetí:
• zájem o práci v menším kolektivu se schopností ho vést
• vlastnit motorové vozidlo pro dopravu do zaměstnání
• spolehlivost
• alespoň minimální zootechnické znalosti

Nabízíme:
• práci v ekonomicky stabilním podniku
• odměňování dle mzdových zásad závodu
• možnost ubytování v podnikovém bytě v místě pracoviště
• dobrou dostupnost pracoviště- obec Svinišťany
• stravování
• nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte  ing. P. Škodu, tel. 491419 080

Ve  Vzdělávacím a  kulturním centru 
Broumov v broumovském klášteře star-
tují hudební rezidence. Na listopadovou 
měsíční rezidenci sem zavítaly norská 
muzikantka Tuva Hellum (na fotografii) 
a česká hudebnice Kristina Barta. Děje 
se tak v rámci projektu Hortus Musicalis 
Broumov – rezidence, kulturní výměna, 
komunita, který byl podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Obě rezidentky stráví v  broumov-
ském klášteře měsíc a budou zde nejen 
skládat texty a  hudbu ke  svým novým 
projektům, ale i spolupracovat s místní 
komunitou. Také využijí prostory kláš-
terního nahrávacího studia, které bude 
díky projektu dovybaveno a  moder-
nizováno, a  poskytne tak lepší zázemí 
kapelám, jež zde mohou nahrávat. Obě 
muzikantky pak v závěru rezidence čeká 
společný koncert pro veřejnost v rámci 
hudebního programu ArtCafé+.

Do broumovského 
kláštera zamířily první 
hudební rezidentky
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