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V říjnu a listopadu 1633 si v Náchodě

mor vyžádal nejvíce obětí

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů
ABRA FLEXIBEE pro malé a střední firmy pro WINDOWS, LINUX 
i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

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

Tel: 491470572, www.billcom.cz

ZIMNÍ SLEVY !!!
OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA 
A DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

Rádi pro vás připravíme chlebíčky a zákusky.
Samozřejmostí jsou „nákupy do tašky“.

Objednávejte SMS (nejlépe) nebo telefonicky na tel. 603 224 278

N
áchod

M
asarykovo nám

ěstí 44

BLACK FRIDAY
Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A21s 64GB 

Slevy platí i na tablety a vybrané hodinky.

17.499Kč 

8.999Kč

6.999Kč

5.999Kč

4.799Kč

22.999Kč 
10.999Kč
7.999Kč
7.999Kč
5.999Kč

Akce platí od 16.11. do 30.11.2020 nebo vyprodání zásob.

KOŽENÁ
GALANTERIE

V NAŠEM KAMENNÉM OBCHODĚ
NAKOUPÍTE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU!

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK TOPGAL, 

BAGMASTER, LOOP, DAKINE, BURTON, 
OXY, EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

STÁLE OTEVŘENO
SBĚRNA PRÁDELEN A ČISTÍREN

KAMENICE 139, NÁCHOD
PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

DOMaCi 
VycEPY 
Tel. 603 252 640

www.vycepynachod.cz

echo_reklama.indd   1 17.11.2020   18:08:53

Hvězda, Štefánikova 454/28a, Hradec Králové, 500 11

OPERATIVA ANI AMBULANCE NEPŘERUŠENY 
Operujeme v tomto spektru:
1. artroskopie kolen, ramen, hlezen, loktů a zápěstí
2. operace křečových žil 
3. chirurgické excize kožních útvarů

Objednávky: tel.: 495 269 768  7-15 hod, mailem: recepce@1chirurgie.cz

www.1chirurgie.cz

JAZYKOVÉ KURZY
NĚMČINA 

ANGLIČTINA
TEL. 603 440 969
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Projekt doprůzkumu staré ekologické zátěže na území města Červený Koste-
lec, který navazuje na závěry zpracované zprávy z roku 2015, byl zahájen v těchto 
dnech. Cílem projektu je zmapovat nesaturovanou zónu horninového prostředí 
ve vybraných průmyslových areálech firem Semet, Textonnia, Industrial Park, 
Izomat a Galček, kde byl matematickým modelem odůvodněně prokázán nega-
tivní vliv kontaminace chlorovanými uhlovodíky na kvalitu čerpané podzemní 
vody. Příčinou vzniku znečištění je historické nakládání s nebezpečnými látka-
mi v souvislosti se strojírenskou a textilní výrobou na území města. 

28. 10. 2020 jsem brzy ráno 
vezla mojí sestru Helenu s  vel-
kými bolestmi břicha do  ne-
mocnice v Náchodě. Měla jsem 
divný pocit - je ráno střídání 
služeb, státní svátek a  k  tomu 
ještě coronavir!? Po  vyšetření 
byla sestra převezena na  urolo-
gii s  kolikou ledvin. Zdravotní 
sestra byla skvělá, i  když bylo 
zřejmé, že toho všeho má nad 
hlavu. A pan doktor vše ochotně 
vysvětlil a mně se ulevilo, že má 
sestra je v dobrých rukou. Všem 
zdravotníkům moc děkuji a pře-
ji pevné zdraví. 

L. Matoušová, Černčice

Děkuji a tleskám

VZPOMÍNÁME
Dne 26. 11. 2020 to bude rok, kdy nás navždy

opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 

z Náchoda Starého Města.

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

Stále vzpomíná manželka Vladimíra,
synové Robert a Leoš a vnučka Nelinka

pan Zdeněk Suchánek

Opatření proti šíření virové náka-
zy zřejmě budou i v prosinci a tak si 
naše společná čtvrteční odpoledne 
ještě musíme odpustit. Doufejme, 
že příští rok již bude příznivý pro 
běžný život a sejdeme se na někte-
rých připravovaných akcích. Sleduj-
te naše vývěsky s aktuálními infor-
macemi.

Vzhledem ke koronavirové náka-
ze jsme letos museli dvakrát zrušit 
pobyt v  Piešťanech. Zaplacené zá-
lohy zůstávají v  hotelu Harmonia 
na příští rok, kde domlouváme re-
zervaci na wellness pobyt – v nabíd-
ce je termín 7. – 12. července. Pro-
sím účastníky přihlášené letos, aby 
mi oznámili zájem o pobyt v r. 2021. 
Několik volných míst je na  pobyt 
v  hotelu Astoria v  Jánských Láz-
ních, kde můžete prožít závěr léta 
od  28. srpna do  4. září. Informace 
na  tel. 775242562 (po  19.h.) podá 
A. Poláková

Své záležitosti můžete vyřídit 
v  naší kanceláři Harmonie 2 vždy 
v  pondělí 15.30-16 hod. Přejeme 
vám pohodový adventní čas, pev-
nou vůli a dobrou mysl k překonání 
dnešních událostí, abychom se opět 
ve  zdraví setkali v  klubovně Har-
monie 2. Na shledání s vámi se těší 
členové výboru.

Senior klub Náchod

Informace
pro příznivce
klubovny seniorů

Doprůzkum staré ekologické zátěže 

Citace z  radničních webových 
stránek Nového Města nad Metují: 
„Internetový portál www.obcevda-
tech.cz, který analyzuje kvalitu života 
v obcích, vyhodnotil Nové Město nad 
Metují jako 3. město v  Královéhra-
deckém kraji a 46. město v celé Čes-
ké republice, jako místo, kde je velmi 
dobrá kvalita života.“  Podívejme se 
na  vyhodnocení, které posuzuje po-
řadí 12 měst v  Královéhradeckém 
kraji a 206. v celé ČR. Kvalita života 
je porovnávána podle tří základních 
kriterií – Zdraví a  životní prostředí, 
Materiální zabezpečení a  vzdělání, 
Vztahy a  služby. Kriteria jsou dále 
rozčleněna do 29 dílčích hodnocení. 

Město nejvíce bodů získává v oblasti 
Zdraví a životního prostředí (30. mís-
to v republice a 2. místo v kraji), a to 
zejména díky absolutnímu prvenství 
v ČR v indexu průměrné délky života. 
S péčí o zdraví je to už horší (v ČR 169. 
místo v  indexu praktických lékařů, 
143. místo u dětských lékařů nebo 112. 
místo u  dojezdu do  nemocnice). Ani 
s  únikem škodlivých látek do  život-
ního prostředí a  v  koncentraci emisí 
v ovzduší to není optimální, když díky 
znečišťovatelům patří městu v  kraji 
poslední dvanácté místo (v ČR škodli-
vé látky 160. místo, emise 133. místo).    

V  kriteriu Materiální zabezpečení 
a  vzdělávání se město umístilo v  kraji 

na 3. místě (v ČR 32.), a to především 
díky malému počtu exekucí a příspěv-
ků na  hmotnou nouzi (1. kraj/ČR 14. 
resp. 28.). Ve finanční dostupnosti byd-
lení je město průměrné (6. kraj/55. ČR) 
a  v  nabídce pracovních míst dokon-
ce podprůměrné (10. kraj/130. ČR). 
Ve  vzdělávání vedou mateřské školky 
(1. kraj/10. ČR). Horší je to již u základ-
ních škol (7. kraj/101. ČR) a úplně špat-
né u kvality středních škol, které město 
přivedly úplně na chvost v kraji a mezi 
nejhorší města v republice (182. místo).

Ve třetím kriteriu obsahující Vztahy 
a  služby se město vskutku nemá čím 
chlubit, když obsadilo 9. místo v kraji 
a dokonce 134. místo v ČR. Z toho jed-

notlivé kriterium jako obchodní síť má 
171. místo v ČR (10. kraj), restaurace 
111. místo (7. kraj) a v dílčím ukazateli 
týkající se bankomatů je město v  re-
publice dokonce téměř nejhorší. Ani 
se silniční sítí to nedopadlo nejlépe. 
Především absence napojení na  dál-
niční síť tj. kam obyvatelé dojedou 
za  30 minut, umístila město až na  9. 
místo v kraji (124. ČR). Jako největší 
výhružka budoucímu vývoji se jeví 
index stěhování mladých (9. kraj/172. 
ČR), který znamená, že mladí lidé 
houfně odchází a město postupně vy-
mírá (index přírůstku obyvatelstva 7. 
kraj/130. ČR). Celkový výsledek v kri-
teriu Vztahy a služby by byl ještě horší, 

kdyby ho nevyvážili samotní občané 
svým zájmem o obecní a krajské volby 
(2. kraj/6. ČR). Pokud žije představa, 
že je ve městě rozvinuta výrazně spol-
ková činnost, tak opak je pravdou, ne-
boť v kraji je Nové Město nad Metují 
hodnoceno nejhůře.     

Závěry analýzy kvality života není 
pro Nové Město nad Metují nikterak 
příznivý a  matoucí chlubící se titulek 
na městském webu je nepatřičný. Sou-
časné vedení radnice v  čele s Volbou 
pro město, která určuje směřování měs-
ta již více než 12 let a výrazně se na pro-
padu výsledků podílí svou koncepční 
neschopností, by se mělo nad závěry 
důkladně zamyslet.                        VZ (PI)

Nové Město nad Metují je 3. městem v kraji s nejlepší kvalitou života,  ale ...

VZPOMÍNKA
Dne 22. 11. před dvěma lety nás navždy opustil,

a moc nám chybí, náš drahý 

JIŘÍ MAGA
Děkujeme za to, čím nám v životě byl

a za každý den, který pro nás žil.
Stále s láskou vzpomínáme

rodina Magova
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Právní poradna Dity Vávrové
Navštívil mne exekutor a pro pohledávku mého bývalého manžela sepsal movité věci, 

které jsou v mém výlučném vlastnictví. Jak mám postupovat?
Jedním ze způsobů výkonu rozhodnutí (exekuce) je prodej movi-

tých věcí povinného. Věci, většinou hodnotnějšího charakteru, jsou 
nejprve exekutorem pouze evidovány do tzv. soupisu. Pokud dojde k 
tomu, že exekutor sepíše i věci, které povinnému nepatří, musí jejich 
vlastník takový soupis nejprve napadnout návrhem na vyloučení věcí 
ze soupisu. Tento návrh se podává exekutorovi do 30 dnů ode dne, 
kdy se vlastník věcí o soupisu dozvěděl. Je vhodné ho doplnit o doklady 
prokazující Vaše vlastnictví (účtenky, nabývací smlouvy apod.)

Pokud ani tomuto návrhu exekutor nevyhoví, je nutné se obrátit s tzv. vylučovací ža-
lobou na příslušný soud. Žalovaným je v takovém případě oprávněný z exekuce (nikoliv 
exekutor). V žalobě se opět uvedou skutečnosti o neoprávněnosti soupisu věcí a přiloží se 
písemné listiny, případně se navrhují výslechy svědků. Jsou-li všechny důkazy písemně 
doloženy, soud  může rozhodnout i bez jednání. 

V případě pochybností je možné obrátit se na naši advokátní kancelář a o soupis 
uvedených dokumentů včas požádat.

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

VZPOMÍNKA
Dne 5. 12. 2020 uplyne 5 smutných let, 

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

paní  Zdeňka Janečková, 
rozená Volná.

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

s rodinami

VZPOMÍNKA 
Dne 20.listopadu 2020 uplynulo 10 let, 

kdy nás náhle a navždy opustila
maminka, babička, prababička a teta

 paní Lidmila KLETEČKOVÁ  
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají pozůstalí.

VZPOMÍNKA
Dne 15. 11. 2020 uplynul rok od chvíle,

kdy nás opustil Petr Vlačiha.
Odešel v důsledku toho, že mu nebyla poskytnuta včasná a náležitá 
pomoc, ani pomoc sousedů. Z nezájmu, sobeckosti, ani od nejbližší 
rodiny. Prožíval dlouhodobé, těžké období ze ztráty jediného syna, 
o kterého se 15 let sám staral. Syn mu odešel v r. 2018, po té pes. Velmi 
ho to trápilo. Petr byl dobrosrdečný, citlivý a férový člověk. Sousedé 
bez zájmu z  nelidskosti, pouze přístupem senzací, pomluv, nechali 
prostor 26 hodin tekoucí vody v kuchyni a umývadlem, nereagovali 
ani na nářek a skákání kocoura na venkovní dveře z bytu. Ve velkých 
bolestech, osamocen, bez pomoci přežíval ještě 10 hodin. Neodpus-
titelné. Mě nekontaktovali!! Co se děje. Z doživotní ztráty syna jsem 
ztratila lásku, bezpečí, důvěru, jistotu. Zůstala v těchto dobách navíc 
v nouzovém stavu bez pomoci o samotě, s újmou na zdraví, bolestmi.

Prosím o vzpomínku, kdo jste ho znali a měli rádi.
Moc mi chybíš. Se vzpomínkou a úctou mamka Blanka

Úklid sněhu Náchod

Telefon
602 145 222

Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod. 

Dále provádíme odkrývky, rovnání 
pozemků, trhání kořenů. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerč-
ním prostorem sloužícím  jako obchod  
a sklady. Obchodní prostory jsou se zá-
zemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má 
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč
Rodinný dům na Dobrošově, sklípek, stáj, chlívek, veranda .............................................1 190 000,- Kč     
Rodinný dům v České Skalici  s menší zahradou k rekonstrukci ...........................................899 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě  Bělovsi se zahradou, malou dílnou ............................................3 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

Požadujeme:
*Manuální zručnost
*Vyučení – strojní nebo elektro – výhodou

*Praxe s autogenem – výhodou

*Orientace v technické dokumentaci

*Spolehlivost, odpovědnost

Nástup dle dohody. Mzda 18.000 – 25.000,- Kč

BOHEMIA – Trafo s.r.o.

PŘIJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia-trafo.cz

Požadujeme:
*Manuální zručnost
*Vyučení – strojní nebo elektro – výhodou

*Orientace v technické dokumentaci

*Spolehlivost, odpovědnost

Nástup dle dohody. Mzda 18.000 – 25.000,- Kč

BOHEMIA – Trafo s.r.o.

PŘIJME
MONTÁŽNÍKA TRANSFORMÁTORŮ

Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia-trafo.cz
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Pokud projíždíte přes Husovo 
náměstí v Novém Městě nad Me-
tují, je pro vás připraveno malé 
zlepšení. Světelná signalizace ří-
dící provoz při vjezdu a výjezdu 
z  náměstí ulicí U  Zázvorky má 
již instalováno zobrazení odpo-

čtu zbývajícího času do rozsvíce-
ní zelené barvy. Tak pokud na to 
z kolony uvidíte, můžete si vyří-
dit třeba zmeškané hovory.

Nový odpočet času na semaforech

Probační a  mediační služba 
(PMS) oslaví na  začátku příštího 
roku 20 let své existence. Její stře-
disko úspěšně funguje při okresním 
soudu v Náchodě od 1. 1. 2001 a ku-
laté narozeniny se rozhodly pracov-
nice PMS oslavit výsadbou stromu. 
Ve  spolupráci s  městem Náchod, 
které v současné době realizuje ob-
novu parku před budovou soudu, 
v jejímž 2. patře PMS po celou dobu 
své existence sídlí, vysadili zástup-
kyně Probační a  mediační služby 
a představitelé města – starosta Jan 
Birke a  místostarostové Jan Čtvr-
tečka, Pavla Maršíková a  František 
Majer, nový javor.

„Město Náchod dlouhodobě vel-
mi dobře spolupracuje s  kolegy-
němi z  PMS. Z  osobního pohledu 
je pochopitelně lépe tyto služby 
nevyužívat, ale v  případech, které 
se prostě běžně dějí, se máme kam 
s důvěrou obrátit. V minulosti jsme 
řešili společně celou řadu deliktů, 
nemusím chodit daleko, nezřídka 
je to třeba sprejerství mladistvých. 
Tato služba má proto dnes už svou 
nezastupitelnou roli v  životě nejen 
našeho města,“ uvedl starosta Jan 
Birke a  dodal: „Jsem rád, že právě 

tento strom a v těchto místech bude 
připomínkou dobré spolupráce 
a důstojným dárkem k výročí.“

S výsadbou stromu bylo počítáno 
během parkových úprav a následně 
jej doplní ještě informační tabulka, 
která bude připomínat toto výročí. 
„Když se podíváme na  symboliku 
tohoto stromu, tak javor posiluje 
otevřenost, poctivost, jeho energie 
tiší emoce a  jeho listy připomínají 

otevřenou dlaň. Vše zmíněné zá-
roveň symbolizuje a  odráží pilíře 
naší práce. Energie javoru působí 
na  dlouhověkost, a  tak si dovolím 
popřát, aby nejen tento strom, ale 
i  naše služba sloužila veřejnosti 
ještě řadu desítek let,“ uvedla před 
vysazením stromu za  Probační 
a  mediační službu Mgr.  Miroslava 
Hvězdová. 

(NA)

Probační a mediační služba slaví

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

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

NAIRINKA je krásná asi 2letá kočička, kte-
rá se do útulku dostala spolu se svými koťátky. 
Všichni to byli plašánci, ale Nairinka se osmě-
lila nejrychleji a užívá si už mazlení. Moc by si 
zasloužila jít už bydlet k někomu do teplíčka. Je 
kastrovaná, naučená na kočkolit.

FÁBIO je asi 2letý pejsek, který nikomu nechy-
bí. Fábio je moc hodný a milý pejsek, ale má vel-
ký strach z mužů. Trpělivým přístupem se tento 
stav změní, což už je patrné i v útulku. 

SALLYNKA je ještě koťátko, které hledá do-
mov. Miluje mazlení, hraní, užívá si pozornost 
lidí. Naučená na kočkolit.

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV, 
JANA SLOVÁKOVÁ 721 543 498
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17. listopad, den státního svátku, 
který je symbolem boje za  svobodu 
a demokracii, uctili představitelé měs-
ta Náchoda pietním aktem bez účasti 
veřejnosti a  poprvé také bez tradiční 
účasti zástupců místní organizace 
Konfederace politických vězňů, kte-
ří si v  tento den připomínají také 
na  hřbitově památku svého dlouho-
letého člena a předsedy Rudolfa Mac-
ka, který zemřel 18. 11. 2012. Ti tak 

oslavili Den památky boje za svobodu 
a demokracii samostatně.

Starosta Jan Birke a místostarostové 
Jan Čtvrtečka a František Majer polo-
žili společně květiny a  zapálili svíčky 
již tradičně u  pomníku umučeným 
vězňům v blízkosti budovy okresního 
soudu, u  morového sloupu (sousoší 
Nejsvětější Trojice) na  Masarykově 
náměstí a u busty T. G. Masaryka před 
budovou radnice.

Uctili památku

 Foto: Představitelé města Náchoda u sousoší Nejsvětější Trojice na Masarykově náměstí

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme Seřizovače

Požadujeme:

vyučen nebo vyučen s
maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby
nástupní mzda 28 000,-- Kč

Náplň práce:

seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

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

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Směnového mistra skladu
Hynčice

Požadujeme:

SŠ vzdělání s maturitou
praxi na pozici směnového
mistra výhodou
zkušenost s vedením
kolektivu výhodou
manažerské dovednosti a
schopnosti
schopnost rozhodovat a
organizovat přidělené úkoly
flexibilita, zodpovědnost

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu
neurčitou
příspěvek na stravování
týden dovolené navíc
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

směnový mistr skladu
Hynčice

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

NĚMČINA
Překlady – běžné, odborné, 
soudní (výpisy z obchod-

ního rejstříku, vysvědčení, 
oddací listy atd. 

s kulatým razítkem)

Tel. 603 440 969

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, IT oddělení

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

SPRÁVCE ICT
Nabízíme:

Co Vás čeká za práci:

Požadujeme:

Ve výběrovém řízení může pro Vás být výhodou:

Není podmínkou, ale uvítáme:

 zajímavou práci v prostředí stabilní a prosperující české firmy, příjemný kolektiv lidí, tříčlenný IT tým

 možnost práce s moderními IT technologiemi, možnost učit se a růst v oboru, školení

 firemní notebook, mobilní telefon

 5 týdnů dovolené, 3 sick days, závodní stravování a další zaměstnanecké benefity

 správa a údržba koncových PC stanic a jejich příslušenství + SW, podpora jejich uživatelů

 komunikace s dodavateli HW/SW, zařizování oprav HW, pořizování nového drobnějšího HW

 základní správa serverů (Windows, SQL, Exchange, Active Directory atp.) a prvků sítě, 

      zálohovacích systémů, diskových polí (postupně po zaučení)

 základní administrace (nové verze, práva) ERP systému vč. navazujících systémů

 minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 velmi dobré komunikativní schopnosti, spolehlivost a samostatnost

 angličtina na běžné technické úrovni (potřebná zejména pro správu serverů, vyhledávání řešení

      na internetu, příp. v dokumentacích, návodech, příležitostně komunikace se zahraničním dodavatelem)

 orientace v hardware a praktické dovednosti s ním (PC, příslušenství, mobilní telefony, servery, prvky sítě) 

 praktická znalost a dovednost práce s operačními systémy na PC na správcovské úrovni

      (Windows 7, Windows 10), s MS Office a dalším běžným SW 

 ochota a aktivní snaha vzdělávat se v oboru

 odolnost vůči stresovým situacím

 řidičský průkaz skupiny B a aktivní řidičské zkušenosti

 vědět, co je IP, DMZ, DHCP, FTP, IHT, ICMP, TCP/IP, port, RDP, FW

 praktická znalost a dovednost základní správy serverů:

 serverů MS Windows Server 2012 či 2016,

 MS SQL server 2008 či 2012 či 2014

 MS Exchange server 2016

 znalost a zkušenost správcovské práce s antivirovým systémem Kaspersky

 znalost a zkušenost s virtualizací serverů (VMWare) či se zálohováním Veeam

 znalost práce v Active Directory a práce s Windows Server

 používání příkazové řádky ve Windows i Linuxu, drobné skriptování, sestavení SQL dotazu

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis a strukturovaný
životopis nejpozději do 9. 12. 2020 (včetně), a to na e-mail:

itvyber@agrocs.cz. Na tuto adresu směřujte i případné dotazy.

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Skladníka - provoz
Hynčice

Požadujeme:

spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

Nabízíme:

mzda od 27 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

skladník
příjem, výdej zboží
práce se čtečkami

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718
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České slovo Vánoce pochází pravdě-
podobně ze staroněmeckého Wihnach-
ten, staroněmecky wiha = světit a Nacht 
= noc. Tedy Vánoce znamenají „Svatá 
noc“, „čas svatonoční“, připomínající 
v  římské liturgii Ježíšovo narození sla-
vené v noci z 24. na 25. prosince. Doba 
vánoční trvá v  křesťanských církvích 
od  prvních nešpor svátku Narození 
Páně, od  25. prosince do  svátku Křtu 
Páně (slaví se po  svátku Zjevení Páně, 
to je po  6. lednu). Křesťanské Vánoce 
se slaví od 4. století a navazují na před-
křesťanské oslavy zimního slunovratu.

Betlémy a jesličky

Z křesťanské tradice je možno o Vá-
nocích v našich chrámech i domácnos-
tech zhlédnout betlémy a  jesličky, jež 
jsou staršího data než zdobení vánoč-
ních stromků. Betlém - v hebrejštině slo-
vo bét lechem znamená dům chleba, ale 
také dům (boha) Lachama. Od nepaměti 
se tak jmenovala judská vesnice (dnešní 
město obývané hlavně Palestinci) ležící 
necelých 12 km od  Jeruzaléma. Narodil 
se zde starozákonní král David i  Ježíš 
Kristus. O vánočních svátcích se Betlém, 
ležící při silnici z  Jeruzaléma do  Heb-
ronu, stává nejdůležitějším poutním 
místem křesťanů. Jesličky (též betlém) 
poprvé zřídil známý světec František 
z Assisi (1182-1226), zakladatel proslulé 
františkánské řehole, založené na mravní 
čistotě, prostotě a  chudobě. V  Čechách 
první kostelní jesličky postavili jezuité 
v 16. století, kdy už v roce 1560 byly vy-
staveny v jezuitském kostele sv. Klimenta 
na Starém Městě pražském. 

Betlémy na Jaroměřsku

Chloubou Jaroměře je v  posledních 
letech za  P.  ThLic.  J. Zieby v  roce 2006 
důkladně zrenovovaný chrámový betlém 
u sv. Mikuláše, přístupný za normálních 
časů během Vánoc i veřejnosti. Obdivu-
jeme zde dílo řezbáře Bořivoje Emana 
Kašparidesa z  Poličky s  polychromova-

nými, mnohobarevnými cca 20 dřevě-
nými antropomorfními figurami osob 
i  pěti zvířat o  výšce cca 15 až 45 cm. 
Betlém je třídílný, na  levé straně kraji-
na s pastvinami, střední díl chlév, pravý 
díl krajina s městem, 4 volně stojící věže 
a dvě válcové zříceniny. Pozadí malova-
né, horizont město, modrá večerní ob-

loha, vznášející se anděl. V josefovském 
kostele je k vidění betlém řezbáře Břeti-
slava Kafky z roku 1936 s polychromova-
nými temperou cca 30 figurami. Podob-
né dílo Kafkovo z roku 1950 je k spatření 
v kostele sv. Jiří v Jasenné. (pokračování 
v příštím čísle ECHA) 

PhDr. Jiří UHLÍŘ

O křesťanských Vánocích v době koronavirové (1.)

Vyšel druhý díl
knihy Bejvávalo

Publikace BEJVÁVALO... II aneb 
Hronov za  našich pradědečků a  pra-
babiček je pokračováním úspěšného 
prvního dílu, který zmizel z pultu knih-
kupectví během několika málo týdnů. 
Po  roce vychází díl druhý, jenž opět 
zpracoval autorský kolektiv ve  slože-
ní Boris Ekrt, Richard Švanda a  Miloš 
Kaválek, který se postaral o  grafický 
design. Kniha nabízí další zajímavé po-
hledy do historie Hronova a jeho okolí. 
Kromě obou světových válek se dozvíte 
zajímavosti z historie hronovských spol-
ků, o slavnostech, řece Metuji a vodních 
hrátkách na ní, ale také o tradičních zvy-
cích během celého roku. Také tentokrát 
zde naleznete velké množství fotografií 
a dokumentů, které jsou mnohdy publi-
kovány zcela poprvé. Věříme, že si kniha 
nalezne cestu i do Vaší knihovny a stane 
se třeba pěkným dárkem k Vánocům.

Za autorský kolektiv
Richard Švanda

Dokončili
opravu stodoly

Opravu obecní stodoly v Hlav-
ňově dokončili v  minulých dnech 
zaměstnanci stavební firmy SMI-
-ČR group s.r.o.. Předmětem za-
kázky bylo provedení betonového 
základu pod západní stranou sto-
doly, izolace proti zemní vlhkosti, 
uložení nosného trámu, oprava 
výdřevy a  latí, včetně ochranných 
nátěrů. Dále odkopání zeminy 
kolem celého objektu a  vyčištění 
střešní krytiny od mechového po-
vlaku. Celkové náklady na opravu 
se vyšplhaly na  téměř 100.000 Kč 
a  byly hrazeny z  rozpočtu města 
Police nad Metují.

Piva PRIMÁTOR 
opět zlatá

Náchodské pivo opět sbíralo 
zlaté medaile! Pšeničný PRIMÁ-
TOR Weizen potvrdil svou kvalitu 
vítězstvím v  mezinárodní degus-
tační soutěži European Beer Star 
2020 v  německém Norimberku. 
Porotci degustovali, hodnotili 
a oceňovali celkem 2 366 piv ze 42 
zemí všech kontinentů. 

Další zlato získal Weizen, ten-
tokrát za absolutní vítězství napříč 
kategoriemi, v  soutěži Sdružení 
přátel piva (SPP). V  anketní části 
vyhrál s  největším počtem hlasů 
v  historii SPP pro jednu konkrét-
ní značku. V  kategorii Silné pivo 
zvítězil PRIMÁTOR 16 Exkluziv. 
Jsme hrdí! 

Petra Kulhavá

chemické výrobní družstvo
významný výrobce a prodejce nátěrových hmot

 se sídlem v Nové Městě nad Metují

 hledá pro provozovnu nátěrových hmot Tis-Janov  zaměstnance na pozici 

DĚLNÍK / DĚLNICE
VE VÝROBĚ NÁTĚROVÝCH HMOT

Nástup: dle dohody
Adresa provozovny: Janov – Tis 43,

(směr Olešnice v Orlických horách - odbočka Sněžné)

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

Kontakt: personální oddělení, tel: 491 477 133
nebo vedoucí výroby p. Zákravský tel. 491 478 220

Požadujeme: n min. SOU min. SOU
	 n dobrou fyzickou kondici
	 n zručnost
	 n řidičský průkaz sk. B
                                  n zkušenost s obsluhou VZV vítána
	 n zodpovědnost, přesnost, pečlivost
	 n pozice vhodná vzhledem k fyzické zátěži pro muže

Náplň práce: n míchání a stáčení barev a ředidel	 												
								n obsluha strojního zařízení
	 n manipulační práce
	
Nabízíme:  n práci na hlavní pracovní poměr
	 n zaměstnání ve společnosti s tradicí
	 n mzda 20-25 tis Kč/ měsíc
                                  n 5 týdnů dovolené
	 n příspěvek na stravenky
	 n jednosměnný provoz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 21. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

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

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

Váš oblíbený butik LOLA FASHION
rozšířuje svůj sortiment

U nás můžete nyní zakoupit
bavlněné látky a pruženku do

roušek za velkoobchodní ceny!!!

Zbytky kvalitních bavlněných látek- od 50,- Kč/kg

Obchod a výdejní místo: Tyršova 61, 547 01 Náchod
Sklad: Kramolna 118, 547 01 Náchod

Otevřeno každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin 
nebo dle telefonické domluvy na tel. 774 510 445

e-shop: www.ariatex.cz

POMÁHEJME SI NAVZÁJEM
V KRIZI COVID-19

50 Kč/bm

100 Kč/bm
35 Kč/bm

60 Kč/bm

3 Kč/bm
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*Rád bych touto cestou oslovil štíh-
lejší ženu mezi 40 až 50 lety z Ná-
choda či Broumovska, které chybí 
v životě tak jako mně někdo blízký, 
hodný a  vnímavý, který umí po-
hladit a nejsou mu cizí slůvka jako 
mít rád a milovat. Jsem muž, štíhlý, 
vyšší postavy, vdovec, středních let. 
Mé záliby jsou vaření, hudba, ta-
nec, ježdění na kole, i v autě, zvířata 
a  cestování. Zn. Společně prožité 
Vánoce. Tel. 739 256 092
*Rozvedený 48 let 175/85 hle-
dá ženu na  seznámení, která má 
ráda přírodu, z  Náchoda. Tel. 
721 655 611
*53/164/79 SŠ z  Náchoda hledá 
fajn (slušného) muže – společné vá-
noce? Zájmy: kolo, cestování, zvířa-
ta, kutilství, hudba, tanec, romanti-
ka, grilování, víno… prostě pohoda. 
Najdu? Tel:601 348 538

*Pronajmu dlouhodobě 3+kk 
v podkroví RD se zahradou v Čern-
čicích. Nájemné 7500 Kč + 1000 Kč 
voda + zálohy na  elektřinu. Kauce 
20.000 Kč, tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu byt 2+kk, byt je v  Ná-
chodě blízko centra, ve 2. poschodí 
RD (podkroví). Tel. 777 023 432
*Pron. dlouh. byt 1+kk, balkon v 1.
NP v  nově zrek. domě v  NA  pod 
Brankou, plast. okna, zateplení, 
nájem 5.500Kč +zál. voda a  plyn 
2000Kč +el. +kauce,  tel.608 903 050

*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+1 v Náchodě, ul. Běloveská, včet-
ně vybavené kuchyně. Okna bytu 
k  řece. Nájem (2+1) 8.900 Kč + 
energie + kauce. Tel. 774 224 446
*Pronajmu garzonku v  Hronově. 
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Koupím byt v osobním vlastnictví 
v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenerge-
tickém domě s vlastním parkovacím 
stáním, nebo možnost pronájmu. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.
*Nabízíme možnost ubytování pro 
dělníky (i  zahraniční) v  Náchodě 
ve  třech místnostech se společnou 
kuchyňkou a soc. zařízením. Kapa-
cita cca 6 osob, pronájem jednot-
livě i  celý byt. Cena dohodou. Tel. 
608 32 90 80
*Koupíme menší byt v  N. Městě 
n/Met., nejlépe v  nízkém podlaží 
nebo s výtahem. Cena dohodou, tel. 
704 126 072
*Pronájem vybaveného panelové-
ho bytu 2+1 nejdříve od 01.01.2021 
v Nové Městě nad Metují. Více in-
formací na tel: 603385466
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
v  Novém Městě n.M.- Malecí, ná-
jem 6500,-Kč +služby a  energie, 
kauce 15000,-Kč. Tel. 608211090
*Koupím byt v  Náchodě a  okolí. 
Platba hotově. Možnost převzetí va-
šeho úvěru. Tel. 608 86 98 85
*Prodáme  byt  v osobním vlastnic-
tví 3+1 s garáží ve Velkém Třebešo-
vě. Kontakt: 604 898 262

*Pronajmu garáž v  Náchodě Bě-
lovsi (Bonáto) Tel. 731490637
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v blízkosti cen-
tra Nového Města nad Metují (cca 
250 m od  autobusového nádraží). 
Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po kompletní rekon-
strukci. 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

*Koupím les i  s  pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

*Prodám volně ložené seno nebo 
balíky 50*70cm 150 Kč/ks. Možnost 
dopravy. Tel. 776049577
*Prodám měkké štípané dřevo 
1000Kč/prmr. Tel. 776049577
*Prodám dřevěné brikety - levně, 
tel. 774308086
*Prodám velmi lehké skládací 
kolo Agogs Foldy. Koupené v  roce 
2017, používané jen jedno léto 
jako městské kolo. ZDARMA při-
dám odnímatelný nákupní košík. 
Barva slonová kost. Hmotnost – 
11,3 kg, rozměry složeného kola: 
80×32×65 cm, rozložené – délka 
150 cm. Nosnost: 110 kg. Přední vi-
dlice pevná, brzdy čelisťové Tektro 
836AL, přehazovačka MicroSHIFT 
R9, 8 rychlostí, sedlo Velo Plush 
gelové, sedlovka 55 cm Ø 31.8mm 
(pohodlné i  pro občasného cyklis-
tu), kola 20“, odnímatelné plastové 
blatníky (lze složit ke kolu pro užší 
profil), stojánek, zvonek, přední 
i  zadní odrazky, odraz i  na  pedá-
lech. Kolo je rychle složitelné, díky 
integrovaným magnetům dobře
drží ve  složené stavu, svou hmot-
ností nedělá potíže ani ženám. 
Ve  složeném stavu do  autobusu 
bez problémů. Pohodlně se vejde 
do  kufru i  menšího auta. Původní 
cena 9.900,–, prodám za  4.900,-. 
Tel. 606648918
*Prodám naštípané suché dřevo 
- dub. Cena dohodou. Více na  tel. 
776 385 577
*Prodám papírové pivní tácky 
a  sbírku propisovacích tužek. Tel. 
702 048 324
*Prodám plechové disky na  pneu 
R14. 550 Kč/kus. Tel. 602 103 775
*Prodám nový dřevěný stojano-
vý věšák W30, světlé dřevo - buk, 
výška 186 cm. Cena 600 Kč. Tel.602 
103 775
*Prodám pánský společenský ob-
lek, plnoštíhlá postava cca 180 cm. 
Kvalitní materiál. Tel. 602 103 775

*Digitalizace VHS a  8mm filmu 
do vánoc. Tel. 606629767

*Objednejte si tradiční cukro-
ví od  babičky Růženky z  Bor-
ské. Cena 550,- Kč/kg. Tel. 
724 011 241 nebo 606 656 000

*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotografie, reklamní fotografické 
materiály. TEL.: 777 559 451

*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*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 hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
*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 celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683

*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i  díly, 
např. od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Koupím JAWA kývačka, panelka, 
pérák, pařez, stadion, i  ve  špatném 
stavu, s doklady i bez. Tel. 777 222 232
*VW Polo r.v. 1997 najeto 
141800 km, druhý majitel, STK 
2022, možnost etanol E 85, před ro-
kem oprava brzd a výměna rozvodu, 
částečná koroze. Cena 15000 Kč do-
hoda možná. Tel. 703513151

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

KOUPÍM
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

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

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

• 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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2020

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

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 
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  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Pedikúra
k vám domů

Tel. 604 415 689

popřípadě člověka, který má zkušenosti 
s instalací slaboproudých kabelů.
Řidičský průkaz skupiny B podmínkou, 
manuální zručnost samozřejmostí.
Mzda 18000,- až 24000,-. Náchod a okolí. 

TELEFON 724 004 390

PŘIJMU ELEKTRIKÁŘE

Pronájem komerčního prostoru 
v České Skalici na náměstí

104 m2 podlahové plochy, 
po rekonstrukci, široká možnost využití 

– vhodné na ordinaci, lékárnu, 
kavárnu, cukrárnu, masážní salón, 
projekční kancelář, obchod a jiné.

Tel. 604 437 128

Prodej vánočních 
stromků!!!

*kavkazská jedle 
1,3 – 3 m

cena od 320 do 690 Kč

*stříbrné smrky
1,8 – 2 m, cena 380 Kč

Od 29.11. do 24.12.2020 každý 
den od 8:00 do 18:00 hodin.

Více informací a objednávky
na tel. 739 142 184
Těšíme se na Vás!

Najdete nás na adrese
Červený Kostelec, Lipky 128

Dále v prodeji jablka 5 odrůd, mandarinky, 
pomeranče, brambory, cibule a další ovoce
a zelenina, stojánky a větvičky na zdobení.

Zveme vás na tradiční prodej 
vánočních stromků z DánskaHledám účetní na vedení daňové 

evidence pro menší firmu 

v Hronově v účetním programu 
Pohoda. 

Nabídky pište na:
benes.lubomir@email.cz

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA
na úklid (i kanceláře)

pro pracoviště
Náchod-Běloves.

Pracovní doba dle dohody odpoledne.
Požadujeme zodpovědnost a pečlivost.

Vhodné jen pro schopné ženy v důchodu.

Tel. 777 655 975



POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Vývoj situace s nedokončenými bytovkami

Stali jste se Vy nebo někdo z va-
šeho okolí obětí trestného činu? 
Potřebujete informace o vašich prá-
vech, o průběhu trestního řízení či 
jen psychickou podporu? Od toho 
jsme tu my! Občanská poradna 
v Náchodě je vám plně k dispozici. 

Pro koho jsou naše služby ur-
čeny?

Služba je určena těm, kteří si ne-
mohou z  problémů pomoci sami 
například z důvodu vysokého věku, 
zdravotních problémů, nedostatku 
financí, znalostí nebo dovedností 
apod. Poradenství je bezplatné. 

S  jakými situacemi se při po-
moci obětem trestných činů nej-
častěji setkáváme a s čím vám mů-
žeme pomoci?

Oblasti, ve  kterých poradenství 
poskytujeme, bychom mohli roz-
dělit do čtyř kategorií, a sice: vymá-
hání náhrady škody, pomoc obě-
tem domácího násilí, trestní řízení 
a psychická podpora. Naše pomoc 
je komplexní. Zahrnuje jak posky-
tování právních a jiných informací, 
tak i poskytnutí psychické podpory 
a  případného doprovodu k  dalším 
institucím.

Jakou formou jsou služby po-
skytovány?

Standardně formou osobní kon-
zultace, po  telefonu či e-mailu. 
V  současné době jsme kvůli opat-
řením proti Covidu-19 zavedli také 
poradenství formou skypu (termín 
pro předchozí domluvě) a také pro-
střednictvím facebooku.

Občanské poradenské středisko 
o.p.s. je obecně prospěšnou společ-
ností, což je jedna z forem nevlád-
ní soukromé neziskové organizace 
a najdete nás v Náchodě, Weyrova 3 
(v rohu Masarykova náměstí). 

U náchodského sídliště SUN, 
u  cesty směrem k  Lipí, stojí již 
rok a  půl nedokončená bytová 
výstavba. Ta aktuálně mění ma-
jitele – Bytové družstvo Sluneč-
ní stráň, které sídlí v  Ostravě, 
prodává rozpracovanou stavbu 
společnosti Rezidence Duhov-
ka, s. r. o. 

Zastupitelstvo města Ná-
chod schválilo 17. září 2018 
prodej pozemků Bytovému 
družstvu Sluneční stráň. To 
na  zmíněných pozemcích za-
jistilo výstavbu 2 cihlových 
budov, která nebyla nikdy úpl-
ně dokončena.

Po necelých 2 letech od schvá-
lení prodeje pozemků do vlast-
nictví bytového družstva, byla 
zapsána společnost Rezidence 
Duhovka, s. r. o. do  obchodní-
ho rejstříku v  Hradci Králové, 
která během následujících mě-
síců projevila o pozemky zájem, 
a  na  konci října zahájili řízení 
o povolení vkladu práva do ka-
tastru nemovitostí. Stavbu hod-
lají dotáhnout do konce.

„Aktuální stav na tom je tak, 
že velice brzo začneme, protože 
vše je vyřízené,“ řekl jednatel 
Rezidence Duhovka, s. r. o., Da-
vid Šolc na  začátku listopadu. 
„Teď se ladí jen poslední smlou-
vy a  závazky, které původně 
měly M&M reality, převezmeme 
my. Připravují se nové rozpo-
čty, aktualizuje se projekt, aby 
to mělo podobu takovou, jakou 
my chceme. Aby to odpovídalo 

dnešní době,“ pokračoval Šolc. 
„Chceme, aby na  příští Vánoce 
už mohli klienti bydlet,“ dodal 
na závěr.

V  tuto chvíli se na  stavbě 
obou bytových domů pracuje. 
Na  místě je navezený materiál 
a s ním i stavební technika spolu 
se zázemím pro pracovníky.

Daniel Vachek,
student žurnalistiky
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Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Akce 1.799 Kč

   

* 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

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Exkluz. RD v klidné části, Č. Kostelec
Nadst. vícegener. dům, 
zast.pl.210 m2, užit.
pl. 446 m2, podlah.UT, 
na střeše fotovoltaika, 
část.vybaven, 2 krby, 
poz.1608 m2, vše nut-
no vidět. ENB: D
180862                                             cena: k jednání

Zděný byt 2+1, N.Město n/M, ul.Sokolská
Byt ve 3 NP, v OV,  
původní stav, 2 balko-
ny, 2 sklepy, celk.pl.63 
m2, dům zateplen. Na-
bídněte menší byt pro 
směnu! ENB: G 

180867 cena: 1.890.000,-Kč

Pronájem podkrovního bytu 3+kk v RD, Č. Skalice 
Byt o 69 m2 se samo-
st. vchodem v ul. E. 
Beneše u hl. komuni-
kace, s krbem, služby 
3.700,- Kč i s interne-
tem, kauce 20.000,- Kč.

180876 cena: 7.500,-Kč/měs.

Objekt bývalé kotelny s pozemky, N. Město n/ M
Komer. budova (zast. 194 
m2) z r.1967 s poz. 1.743 
m2 na Malecí. Všechny 
IS, elektro 220/380V, hl. 
jistič 32A. Část pozemků 
pro výstavbu byt. domů.

180871 cena: 2.380.000,-Kč

Pozemek k výstavbě RD,D.Radechová u Náchoda
Slunný pozemek 
1577 m2 se studnou 
a přípojkou elektro, 
(již 3-fáz.elektro-
měr), plyn a kanali-
zace u pozemku.

180843 cena: 750,-Kč/m2

Pronájem kanceláře v České Skalici
Pěkná kancelář (24 
m2) v 1. patře zatep-
leného domu na ná-
městí, spol. kuchyňka 
a WC, služby 1.000,-
Kč + el. ENB: G

180834                         cena: 4.200,-Kč/měs.

>

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2020/2021 opět otevíráme

   angličtiny (1. až 4. ročník)
   němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurzy

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ

GATE – NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Příhlášky:
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Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ
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