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29.5.1851 se ve Velké Jesenici narodil 

Václav Šrám, kněz a historik,  autor historické 

a vlastenecké knihy Povšechný přehled okresu 

českoskalického

Nové pavilony náchodské nemocnice začaly sloužit pacientům
Tak trochu ve  stínu kovidové 

pandemie a  kritického počtu na-
kažených v našem okrese začalo již 
v  dubnu v  nově vystavených pavi-
lonech fungovat první lůžkové od-
dělení. Místa, kde se ještě nedávno 
pohybovali dělníci, nyní již slouží 
zdravotníkům ortopedického oddě-
lení a jejich pacientům.                              

„V ñáchodské nemocnici se skute°-
n˛ odehrávají zcela zásadní v˛ci, prv-
ní nast˛hovaní pacient˝ na˜l˝žk ové 
odd˛lení a ĩ p̃rvní operace. Cht˛l bych 
pod˛kovat všem, kteˆí se na˜stavb˛ 
a˜vybavení velké °ásti nové nemoc-
nice 3. tisíciletí v˜Náchod˛ podíleli 
a p̃opˆát všem bezproblémový provoz 
s p̃ozitivním dopadem na š̃iroké oko-
lí,“ řekl MUDr. Zdeněk Fink, radní 
pro zdravotnictví Královéhradecké-
ho kraje. 

Stěhování náchodské ortopedie 
do  třetího podlaží pavilonu J ob-
nášelo náročný přesun veškerého 
potřebného vybavení lůžkového 
oddělení a  také prozatím jednoho 
ze dvou superaseptických operač-
ních sálů. V  uplynulých měsících 
sloužila část lůžkové ortopedie jako 
covidové oddělení, stěhování a čás-
tečná obnova provozu je umožně-
na zlepšením epidemické situace, 
a  právě možností zakonzervování 
jedné covidové stanice, která sídlila 
na ortopedii.

„Jsme rádi, že budeme moci op˛t 
za°ít normáln˛ pracovat. Chystáme 
se zprovoznit opera°ní sály, a ĩ k̃dyž 
opera°ní programy nebudou v p̃rvní 
fázi ješt˛ v p̃lném objemu, tak dou-
fám, že v˜horizontu n˛kolika týdn˝  
se budeme moci vrátit k ñaší b˛žné 
°innosti, kterou jsme od˜ˆíjna ne-
mohli vykonávat“, řekl primář orto-

pedického oddělení MUDr. Roman 
Umlauf. 

„V˜následujících týdnech po°ítá-
me s˜postupným pˆesunem dalších 
odd˛lení ze starých budov do˜no-
vých. Ortopedii bude následovat 
spole°n˛ se zprovozn˛ním sterilizace 
a d̃alších opera°ních sál˝ chirurgické 
odd˛lení, ORL a ṽ d̃alším sledu pak 

gynekologicko-porodnické a˜ d˛tské 
odd˛lení,“ vysvětlil další plány ře-
ditel nemocnice Jan Mach. „Pˆed 
dalším st˛hováním však potˆebuje-
me uzavˆít naši nejv˛tší covidovou 
stanici, která °ítá tˆicet l˝ž ek na˜od-
d˛lení chirurgie,“ doplnil ředitel. 

(LuCH)

Jazzový festival 
Duszniki hledá
hudebníky
z Čech

Australský dirigent Sigmund 
Lindner, trvale žijící v  Polsku, or-
ganizuje se svými kolegy jazzový 
festival, který se uskuteční počát-
kem září 2021 v polském lázeňském 
městečku Duszniki-Zdrój. Účast 
na  festivalu přislíbily jazzové or-
chestry z Velké Británie, Německa, 
Polska a organizátoři by velmi rádi 
přivítali muzikanty z Česka. Pokud 
znáte ve svém okolí jazzový orches-
tr nebo pokud vy sami jste jazzoví 
muzikanti, napište na  e-mail mo-
lik@komora-khk.cz co nejdříve. 
Počítejte s tím, že komunikační ja-
zyk bude angličtina, případně pol-
ština.

PRO ČTENÁŘE ECHA SLEVA 1 000,- Kč

+420 608 222 586
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VZPOMÍNKA
Dne 28.5.2021 uplynulo 6 smutných let, 

kdy nás opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička, 

paní Ivana Mašková 
z Kramolny.

  Stále vzpomíná manžel Petr,
kamarádi motorkáři, děti a vnoučata.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 31.5.2021 to bude již 12 let,

kdy nás navždy opustil náš milovaný
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr, 

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu spolu

s námi vzpomínku.
                 Manželka Anna, dcery Zuzka, Petra
                                                   a Ivana s rodinami

  ...a i tak si myslím, že ten, koho jsme milovali,
                nás nikdy nemůže doopravdy opustit…

VZPOMÍNKA
Dne 29. 5. 2021 by oslavil 100. narozeniny 

náš milovaný tatínek a dědeček

pan Josef Petruželka
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomínají synové s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 14.5.2021 uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka a babička paní Františka Simonová

z Velkého Dřevíče
S láskou a smutkem v srdci vzpomínají

manžel, synové Pavel, Ruda a Libor s rodinami.

Pracovní tábor v Žakši a Náchod v květnu 1945
V  publikaci Italové při osvobození Ná-

choda v  květnu 1945, vydané u  příležitosti 
76. výročí vítězství nad nacismem, se čtená-
ři mohou dovědět, jak úzké vazby byly mezi 
Čechy z  Náchodska a  vězni pracovního tá-
bora v Žakši, kteří i řadu let po válce s vdě-
kem vzpomínali, jak jim Náchoďané nezištně 
pomáhali a  často zachraňovali jejich životy. 
Vzhledem k  dotazům některých čtenářů se 
autoři zmiňované brožury rozhodli podat 
bližší informací o  této dnes už téměř zapo-
menuté lokalitě z  druhé světové války, na-
cházející se nedaleko od Náchoda na polské 
straně hranic.

Dle Itala Luigiho Baldana, autora vzpo-
mínkové knihy s přiléhavým názvem Můj boj 
o přežití, je možno počátek pracovního tábo-
ra v Žakši klást do září 1942, kdy zde němec-
ká � rma vyrábějící motory a  náhradní díly 
k letadlům, Vereingte Deutsche Metallwerke 
(VDM) z Frankfurtu nad Mohanem, získala 
pro své podnikání část textilních závodů F. 
Dierig. Stalo se tak v době, kdy si německé 
podniky, vzhledem k neustálému spojenec-
kému bombardování, zařizovaly svá detašo-
vaná pracoviště v  odlehlých částech Velko-
německé říše. Pro své podnikání využívaly 
otrocké práce vězňů ze zajateckých či kon-
centračních táborů. V  Žakši to byli mimo 
jiné Poláci, Maďaři, občané Sovětského svazu 
a Italové. Jejich transport, kde byl i Luigi Bal-
dan, sem přišel z Frankfurtu nad Mohanem 
15. dubna 1944. I když postavení Italů bylo  
o něco lepší než ostatních národností, přesto 
i oni trpěli nedostatkem potravy. K jídlu měli 
převážně černý chleba a  polévku z  brukve. 
Hlad také zaháněli bramborami, které kradli 
na  okolních polích. Jiný Ital vzpomínal, že 
je pak často pojídali ještě syrové. Na ubika-
cích trpěli zimou, a  proto kradli uhlí z  ne-
daleké elektrárny. V  této souvislosti vděčně 
vzpomínají Čechů, kteří zde pracovali jako 
vyučení dělníci a z domova jim nosili jídlo. 
I  Italové byli fyzicky trestáni či byli nuceni 
provádět nesmyslné úkony, jako bylo kopání 

jam a  poté jejich opětné zahazování. Útěky 
dozorci SS trestali smrtí.

V Žakši pracovala asi tisícovka židovských 
dívek, které sem přivezli několika transporty 
z  Osvětimi. Byly zaměstnány u  stejné � rmy 
a  žily v  ještě otřesnějších podmínkách než 
mužské osazenstvo. Dle vzpomínek byly 
nuzně oblečené a  většinou bosé. Některé 
měly dřeváky. I  když byl jakýkoliv kontakt 
s nimi trestán, některá jejich přátelství, napří-
klad s Italy, vytrvala i řadu let po válce. Když 
v dubnu 1945 na konci války frankfurtská � r-
ma VDM výrobu přerušila, musely tyto dívky 
pracovat na budování trati Náchod-Chudoba 
či v okolních německých hospodářstvích.

Alespoň konec pracovního tábora v Žakši 
byl přijatelnější než v  jiných podobných za-
řízeních. Vězňové nebyli evakuováni násled-

nými drastickými pochody smrti. V květno-
vých dnech 1945 oznámila Židovkám jejich 
vedoucí SS, že je propouští, a na  české hra-
nice je dokonce doprovodili příslušníci SS, 
aby je tam předali Čechům. Tam si na celnici 
vzaly československou vlajku, a jak zachycují 
dobové fotogra� e, došly s ní až do Náchoda, 
kde se jim dostalo od  jeho obyvatel vzorné 
péče. To už je však jiná kapitola. Stejně jako 
o úloze italských antifašistů, propuštěných ze 
Žakše a bojujících poté za svobodu Náchoda, 
se čtenář může dočíst ve  vzpomínané kníž-
ce. Jakékoliv další informace o této do velké 
míry neznámé části novodobých dějin Ná-
choda a Náchodska autoři publikace i redak-
ce Echa vděčně přivítají.

Olga Hostovská a Václav Sádlo

 Vězenkyně našly první přístřeší v Mautnerových textilních závodech (později 
Tepna)

Osobní msta pana starosty
Na četné dotazy občanů, že nerozu-

mí mému osobnímu sporu se staros-
tou Nového Města nad Metují Petrem 
Hablem, se Vám to pokusím na něko-
lika případech objasnit.

Stal jsem se členem skupiny občanů, 
kteří mají na  přeložku odlišný názor 
než pan starosta a  společně jsem se 
s nimi snažil prosazovat obchvat měs-
ta. Stejně, jak je to snahou všech měst, 
která mají pokrokové vedení města 
s vizí do budoucna. Vždy jsem se sna-
žil, aby došlo a  docházelo ke  slušné 
formě našich jednání s vedením měs-
ta. Bylo mi vyčítáno, že jsem moc na-
ivní, když Petrovi Hablemu důvěřuji 
a slepě věřím.  

Před volbami 2014 jsem z  jeho úst 
slyšel, že v  cestě ke  skutečné diskuzi 
ohledně obchvatu stojí Bronislava Ma-
lijovská, která je pověřenou zastupitel-
kou pro územní plánování. Po volbách 
2014 v momentě oznámení volebních 
výsledků, jsem od Petra Hableho a Vi-
léma Maura obdržel děkovné SMS 
za podporu ve volbách. Zároveň jsem 
osobně po volbách inicioval schůzku, 
na které došlo k oboustranné domluvě 
o věcné diskuzi. K žádné věcné diskuzi 
ale nedošlo!

Na  neustálé ataky ze strany Petra 
Hableho, o  tom, že lžeme a  mateme 
veřejnost (přípravný výbor pro konání 
místního referenda), jsem ho osob-
ně několikrát vyzval, ať mi předloží 
alespoň jednu lež uveřejněnou z  naší 
strany. Že si na  to můžeme v  klidu 
sednout a  vysvětlit si, o  co se jedná. 
Do dnešního dne žádnou údajnou lež 
nepředložil! 

Našim poněkud vyostřeným spo-
rem se stal jeho telefonát mému le-
titému kamarádovi panu Machovi, 
kterému jsem byl osobně přítomen. 
Na dotaz pana Macha, proč chce sta-
rosta zlikvidovat jeho podnikání, mu 
začal starosta Hable v telefonu vyhro-
žovat, že zřejmě neví, o  čem mluví, 
když používá slova o likvidaci. Kdyby 
ho chtěl zlikvidovat, tak by to vypa-
dalo úplně jinak. Jednalo se o  to, aby 
pan Mach stáhnul odvolání proti Ter-
minálu Rychta. Toto odvolání podal 
pan Mach na  základě podvodu, kte-
rý na  něm on jako starosta s  panem 
Pozděnou udělali. To, že se jednalo 
o podvod, potvrdil při dalším jednání 
s panem Machem i pan místostarosta 
Libor Hovorka. Pomstychtivý staros-
ta zařídil panu Machovi okamžitou 
výpověď z  pozemku města a  přileh-
lých garáží, asi po  25ti letech proná-
jmu a  řádného placení, a  garáže pak 
nechal demonstrativně zbourat, aby 

dokázal, jak velký je mocipán. Nebo 
spíše hlupák. Jako správnému hospo-
dáři, který hospodaří s veřejnými pro-
středky města, byla jeho osobní msta 
přednější, než peníze z nájmu do kasy 
města. Jako vysvětlení použil nedosta-
tek parkovacích míst ve „zlatém troj-
úhelníku“. Zcela náhodou v době, kdy 
se v  této lokalitě začaly stavět bytové 
domy i  přesto, že stavebníci neplni-
li základní kritéria, a  to požadavky 
na parkovací místa. A rovněž tak, zce-
la náhodně prosazoval právě na tomto 
místě zbořeniště vytvoření parkoviště 
v  přesném  počtu parkovacích míst, 
která těmto stavebníkům chyběla. To 
vše v  rozporu s  regulačním a  územ-
ním plánem, protože tato plocha, kte-
rá po  demolici vznikla, není určená 
k vybudování parkoviště, ale k zástav-
bě. To vše jsem mu při našem osobním 
jednání vytkl. Načež mi tvrdil, že pan 
Mach lže, že mu on nikdy nevolal. Při 
konfrontaci, že jsem byl tohoto telefo-
nátu přítomen a  jestli to myslí vážně, 
že mi lže do  očí, trval na  svém. Řekl 
jsem mu, že je ten největší lhář, jaké-
ho jsem v  životě potkal, neustále mi 
lže a svádí to na druhé, a že u mě jako 
člověk skončil. A také to, že se stydím 
za to, že jsem ho kdy volil.

Po tomto sporu jsem od něho obdr-
žel SMS v tomto znění:

„Ahoj Mirku, ujišťuji Tě, že počítám 
s  tím, že na  mně nějakou sviňárnu 
vymyslíte. Jenom se divím, že Vám to 
stojí za to a že Vás to baví. Petr.“ Při-
jato 22.6.2018. Ten kdo Petra Hableho 
skutečně zná, ví moc dobře, že žádnou 
sviňárnu na  něho vymýšlet nemusí. 
Stačí pouze popsat jeho celodenní čin-
nost. A co následovalo a jakou sviňár-
nu vymyslel on? Nechal v  novinách 
Echo 10.8.2018 vytisknout lživý člá-
nek, ve kterém mě jmenovitě napadl, 
že mám já a další představitelé výboru 
pro konání místního referenda v trase 
přeložky rozsáhlé stavební pozemky. 
Jeho snahou bylo nás očernit a vzbudit 
k celému referendu a k nám nedůvěru. 
Vnutit občanům města myšlenku, že 
se jedná jen o naše osobní zájmy. Když 
jsem mu dokázal, že v  uveřejněném 
článku lže, protože nikdo z  příprav-
ného výboru nemá v  trase přeložky 
stavební pozemky a  ani mít nemůže. 
Tak jak si myslíte, že se náš (ne)mo-
rální pan starosta zachoval? I  přesto, 
že byl seznámen s tím, že se tato jeho 
informace nezakládá na pravdě a je to 
podlá lež, nechal tuto lživou informaci 
vytisknout a v podobě letáku roznést 
do  poštovních schránek po  celém 
městě.               (pokračování na str. 5)

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Poslal jsem peníze na  chybné číslo účtu. Dá se s  tím ještě 
něco dělat?

Platbu se nejprve pokuste stornovat u s̃vé banky. Pokud to již 
není možné, podejte v b̃ance žádost o ṽrácení platby chybné trans-
akce. Vaše banka se poté obrátí na b̃anku, kam jste nesprávnou 
platbu zaslal a˜vyzve majitele ú˛tu k˜vrácení.

V˜p˝ípad˙, že do˜4 týdnˆ peníze nevrátí, mˆž ete požádat o ĩdentiÿ ka˛ní údaje 
vlastníka ú˛tu, který si Vaše peníze ponechal. Tomu sm˙˝ujte p e̋džalobní výzvu pro 
vyplacení bezdˆvodného obohacení v p̃odob˙ ˛ástky, kterou jste nesprávn˙ odeslal. 
Nezabere-li ani to, pak nezbývá, než se obrátit na p̃˝íslušný soud (dle místa pobytu 
žalovaného) s ž̃alobou na b̃ezdˆvodné obohacení, kterou budete vrácení platby uplat-
˘ ovat. Rozsudek pak bude možné vymáhat prost e̋dnictvím exekuce.

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 ...................................5 795 000,- 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
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.

Cena: info v RK

Informace pro
příznivce
klubovny seniorů

Zvolna se uvolňují opatření 
v čase epidemie, ale stále není do-
voleno setkání v klubovně s větším 
počtem osob, natož pak výroční 
členská schůze, a  proto sledujte 
naše vývěsky s  aktuálními infor-
macemi. 

Na  15. září se připravuje zájezd 
do  Prahy, neboť již předpokládá-
me možnost spolkové činnosti. 
Přihlásit se budete moci 1. a  3. 
června v  klubovně Harmonie 2 
od  15.30 hod. se zaplacením zá-
lohy Kč 250 Kč. V  případě neko-
nání zájezdu, vám budou zálohy 
vráceny. Své záležitosti můžete 
vyřídit v  naší  kanceláři Harmonie 
2 vždy v pondělí  15.30-16.30 hod. 
Koncem června bude vyúčtování 
členských příspěvků. Kdo jste ješ-
tě neuhradil, ozvěte se, zda rušíte 
členství v SČR, MO Náchod.

Přejeme vám pevné zdraví 
a  hodně optimismu k  překonání 
současných událostí, abychom se 
opět ve  zdraví setkali v  klubovně 
Harmonie 2, Náchod. Na shledání 
s vámi se těší členové výboru.

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/
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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

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

VOLNÁ
PRACOVNÍ

MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě n. Metují 
přijme na pozice:

Obchodní manažer
s technickým zaměřením
Získávání nových zákazníků 
a péče o zákazníky stáva-
jící; evidence objednávek; 
zpracování plánů výroby 

soustružených dílů včetně 
jejich sledování a následného 

vyhodnocování.
Znalost německého příp. 

anglického jazyka
podmínkou

Ukončené středoškolské nebo 
vyšší vzdělání v oboru strojí-

renství výhodou.

Obsluha dlouhotočných 
automatů, nebo CNC

soustruhů do třísměnného 
provozu,

ukončené středoškolské vzdě-
lání výučním listem ve strojí-

renském oboru je podmínkou.

Obsluha galvanických 
linek

do třísměnného provozu,
výuční list podmínkou.

Nástup ihned,
praxe výhodou

Informace: pí Martinková
tel. 491403113,

nebo eltn@eltn.cz

NĚMČINA
Překlady - běžné,
odborné, soudní

Výuka
- kurzy i individuální

Tel. 603 440 969

SLEVA 
NA NA NA AFTU A BA BA ENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

NONSTOP 
BEZOBSLUŽNÝ 

TANKOMAT 
S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč50 haléřů / litr

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč70 haléřů / litr

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč90 haléřů / litr

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

CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86 
550 01 Broumov
www.cdsnachod.cz

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

  SLEVY 
      NA UHLÍ

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

Volejte:
775 720 820
491 428 594

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Skládání: volně i pásovým dopravníkem   
Sortiment: balené uhlí, uhelné brikety, 
              dřevěné brikety, štípané dřevo

LEDVICKÉ UHLÍ
           DŮL BÍLINA
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

 

Společnost Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, Červený Kostelec,
člen skupiny Savio

PŘIJME
dělníky/dělnice

i studenty na brigádu
na lehké montážní práce

ve dvousměnném provozu

Kontakt:
mobil: 775 069 325

e-mail:
jarmila.krivdova@saviotechnics.com

www.saviotechnologies.com

Nástup dle dohody
5 týdnů dovolené

závodní stravování

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis
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Na přímé železniční spojení mezi Náchodem a Hradcem 
Králové nemůžeme čekat další 3, 4, 5 nebo i více let!

Královéhradecký kraj připravuje no-
vou smlouvu s  železničními dopravci, 
která ovlivní vývoj železniční dopravy 
v našem kraji na příštích deset let. Do-
čkají se konečně obyvatelé Náchoda 
a celého Broumovského výběžku pří-
mého a  pravidelného vlakového spo-
jení s  krajským městem bez nutnosti 
přestupování ve Starkoči? ANO, ale… 

Ve  hře jsou dvě varianty. Jedna, že 
přímé vlaky budou zavedeny již od pro-
since 2021 a druhá, že až po dodání no-
vých motorových jednotek, které však 
ještě nejsou ani ve  výrobě! Nejdříve 
nám bylo slibováno, že nové jednot-
ky budou dodány tři roky po  podpisu 
smlouvy, což bylo nereálné. Poté, že 
jednotky budou dodány v letech 2025 – 
2027, ale že hned první půjdou na spoj 
Hradec Králové – Náchod – Broumov, 
aby od  roku 2025 bylo možné zavést 
přímé spojení. Ale kdo ví, zda je tento 
termín reálný?

Na  tom, aby bylo možné zavést pří-
mé vlaky bez přestupování, pracujeme 
již několik let. Bylo totiž nutné téměř 
donutit Správu železnic, aby upravili 
zabezpečovací zařízení stanice Starkoč, 
bez kterého by to nebylo možné. Proto 

jsem velice rád, že se nám společně se 
starostou Hronova Petrem Koletou po-
vedlo po  předložení všech argumentů 
pro i  proti, přesvědčit pana hejtmana, 
že nelze čekat a donekonečna odkládat 
zavedení přímého spojení našeho re-
gionu s  Hradcem Králové. Nyní to již 
záleží pouze na vedení kraje, zda novou 
smlouvu dopravní obslužnosti ve vari-
antě přímého spojení Náchoda a Brou-
movska schválí. 

Mým cílem je realizovat pro vás přímé 
železniční spojení až do  Pardubic, pro-
tože pak bude možné s jediným přestu-
pem v  Pardubicích dojet vlakem nejen 
do  všech sousedních států, ale i  mno-
hem dál po EU. Na zavedení expresního 
spojení s Prahou si však budeme muset 
počkat až na Vysokovskou spojku. O její 
realizaci rozhodne nová studie na vyso-
korychlostní trať Praha – Varšava RS5, 
která se nyní zpracovává.      Jiří Prokop, 

zastupitel Náchod, Ano 2011

Provádím různé
řemeslnické práce

Např. malby, štuky, zdiva, nátěry, 
sekání trávy, voda a odpady
v PVC a další různé práce.

Tel. 702 611 187

Zbečník
hledá
pamětníky

Spolek „Zbečník náš domov“, kte-
rý je zaměřen na  dění v  této městské 
části Hronova, prosí o  spolupráci při 
mapování historie Zbečníku. Máte-li 
jakýkoliv historický materiál týkající se 
Maternice, přírodního divadla, důlní 
činnosti, Skalákovy studánky, pověs-
tí apod. kontaktujte někoho ze spolku 
na  e-mail info.zbecnik@seznam.cz 
nebo tel. 602 372 340. Spolek také hledá 
pamětníky zbečnických událostí z  ob-
dobí 2. světové války, jejichž vzpomín-
ky by mohly být použity do připravova-
ného dokumentu o pěchotních srubech 
U křížku, Písník a Lom ve Zbečníku.

AMIK - Amik je pětiletý pejsek, který 
už na první pohled nezapře teriéra. Umí to 
být pěkný divoch, ale taky velký mazel. Hle-
dáme pro něho majitele, kteří budou umět 
usměrnit jeho temperament a  pochopí, že 
ze začátku to nebude úplně snadné. Bohužel 
nesnese jiné pejsky, takže musí jít do  nové 
rodiny jako jedináček. Na  Amika moc zá-
jemců nebylo, přitom je to takový fešák! 

JERRY – Jerry je 
přibližně roční roš-
ťák, který má ten 
nejlepší věk na  to, 
aby se s  ním začalo 
pracovat. Je to vese-
lý, temperamentní 
a  učenlivý pejsek. 
U nás ho venčí klid-
ně i  děti, samozřej-
mě v doprovodu ro-
dičů. Je tedy vhodný 
klidně i  do  rodiny 
s  dětmi. Ze začátku 
musíte počítat s  tím, že Jerry pořádně nic 
nezná a  je potřeba ho všemu naučit. Není 
vhodný k jiným domácím mazlíčkům.

MÍNA – Tříletá 
sportovně založená 
kříženka dobrma-
na, která by si už 
konečně zasloužila 
také svou rodinu. 
Je to milá psí holka, 
která ovšem potře-
buje vybít baterky. 
Ideální páníčky 
si pro ni předsta-
vujeme jako aktivní lidi se zkušenostmi se 
psy. Mína bohužel není vhodná k  jiným 
pejskům. Je to ale mazlivka, která ze všeho 
nejvíc miluje koupání. 

Kontakt:  608 524 973
E-mail: utuleklukavice@seznam.cz

Pejsci k adopci

 

Hledáme kolegu - pobočka Sonepar Náchod
odborného prodejce/obchodního reprezentanta

• prodej elektroinstalačního materiálu
• oslovování a komunikace se zákazníky a dodavateli
• obchodní činnost a podpora e-commerce
• příjem a výdej zboží ze skladu (občasná práce ve skladu)
• budeš se podílet na dalším směřování a rozvoji naší firmy

• propracovaný systém zaškolení nováčků
• přátelský kolektiv
• řada firemních benefitů – 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, zaměstnanecké slevy,  
   občerstvení na pracovišti a mnohem více, když u nás vydržíš pár let
• pracovní doba od 7,00 – 16,00 hod.
• nástup možný ihned

Více informací podá:
Katka Všetečka, personální odd., Sonepar ČR
vsetecka.k@sonepar.cz, 725 897 6069

Náplň práce

Proč se Ti u nás bude líbit
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*Rozvedený 48 let 175/85 hledá štíhlejší 
ženu na seznámení z Náchoda, která má 
ráda přírodu. Tel. 721 655 611

*Mladá  rodina   koupí  byt v Náchodě  
nejlépe na sídlišti u nemocnice. Nebrá-
níme se i jiným  lokalitám. Platba v ho-
tovosti. Za případné   nabídky   děkuji. 
Tel. 737 143 413, 604 887 945 volat  kdy-
koliv. 
*Pronajmu dlouhodobě byt v OV 2+kk 
40 m v Náchodě (sídliště u nemocnice), 
volný od 1.7.2021. Celkové měsíční ná-
klady 7.000 Kč. Vratná kauce 10.000 Kč. 
Tel. 604 437 128

*Pronajmu byt 2+1 (55 m2) v centru 
Náchoda. Nájem 6500+3000 služby. 
Kauce 18000 Kč. Upřednostňuji dlou-
hodobý pronájem při slušném jednání. 
Volný od 1.7.2021.  Tel.606 379 502
*Prodám družstevní byt 3+1 v Nácho-
dě v klidné části sídliště u nemocnice s 
výhledem na Bražec. Převod do osobní-
ho vlastnictví je možný v roce 2033. Tel. 
číslo 776 321 263.
* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Rozvedená žena koupí menší byt v 
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 
777 073

* Prodám družstevní byt v Nácho-
dě na Brance ul. Václavická, 51 m, 
cihlová konstrukce, 3 patro, pokoj,
koupelna s vanou, kuchyň, plynové 
vytápění. Tel. 739 433 396

*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, 
platím v hotovosti, volejte na tel. 776 
566 630

*Pronajmu byt ve Velkém Poříčí 4000 
Kč. Tel. 602 412 318
*Matka samoživitelka hledá dlou-
hodobě pronájem bytu 2+1 v  Novém 
Městě nad Metují a okolí, za rozumnou 
cenu. Tel. +420 704 745 470

*Nabízím do pronájmu zavedenou sto-
matologickou ordinaci v České Skalici 
na náměstí. Ordinace je kompletně vy-

bavená, bližší info na tel. 604 437 128
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Měs-
ta nad Metují (cca 250 m od autobuso-
vého nádraží). Lze využít jako kancelář 
či poskytování služeb. Po kompletní re-
konstrukci. 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

*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
*Koupě rodinného domu. Koupíme ro-
dinný dům  v Novém Městě nad Metují, 
popř.  vyměníme za zrekonstruovaný 
byt 3+1 v  centru Nového Města n.M. 
v osobním vlastnictví  + doplatek z naší 
strany. Tel. 721 411 274.
*Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo ne-
udržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290

* Prodám garáž pro 2 auta s dílnou, 
celkem 44 m2 v  Náchodě - Bělovsi, 
ul. Pod Můstkem. Tel. 602 304 899.

*Prodám stránku na Facebooku zalo-
ženou v r. 2010. Jsem zakladatel, 17500 
členů. Dlouhodobě se o ni nestarám. 
Myslím, že by se mohla hodit začínají-
címu youtuberovi, in� uencerovi, nebo 
pokud někdo chce nabízet nějaké pro-
dukty. Prodám tomu, kdo dá nejvíce. 
Pod 1000 Kč nepište. Tel. 724 189 416
*Starší elektrokolo LECTRON s níz-
kým nástupem prodám. Dojezd 50 až 80 
km dle terénu. Cena 9tis Kč. 15km od 
Náchoda. Tel.606 690 702
*Nabízíme palivové dřevo štípané 
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. 
průměru kmene 40cm. Možnost odvo-
zu, kapacita vleku až 20 prms. Telefon 
725 071 731
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Prodám domácí vajíčka 4Kč/ks, dlou-
hodobý odběr. Tel. 776 049 577
*Prodám starší pingpongový stůl. Tel. 
604 203 001
*Prodám FELICIA 96/69 r.v. 1999, na-
jeto 64.000 km. Tel. 721 343 806

* Zpracování účetnictví, daňové 
evidence a mezd. Volejte tel. 604 
154 263.

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111

*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm � lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

* Provádím sečení trávy rotační se-
kačkou a křovinořezem. Stříhání ži-
vých plotů. Tel. 702 058 279
* Hledám velmi pečlivou, ča-
sově � exibilní paní z  Nové-
ho Města nad Metují na ob-
časný úklid. Pište prosím sms
777754748

*Hledám někoho, kdo provede hyd-
roizolaci terasy a balkonu na domku 
v Náchodě. Tel. 603 865 112
*Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo Flešku, levně. Tel. 777 
554 484.

* Hledám velmi pečlivou, ča-
sově � exibilní paní z  Nové-
ho Města nad Metují na ob-
časný úklid. Pište prosím sms
777754748

*Koupím jakýkoliv motocykl JAWA s 
doklady i bez a nové náhradní díly. Tel.: 
777 222 232
*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou 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 foto-
grafie, 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 hotovosti. Tel. 777 559 451
*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 pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-

ráty, vyznamenání, mince a bankov-
ky, 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, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, plaká-
ty, různé součástky i díly, např. od 
fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

BYTY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEMOVITOSTI

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

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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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující 
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel.: 731 457 620.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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 zaměstnankyni 
na pracovní místo

šičky ve výrobě
Více informací

na tel.: 777 737 124

certi fi kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Marti na Tichá        Ing. Marti n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realityti chy.cz

Osobní msta pana starosty
(pokračování ze strany 2)

Podobně mi lhal, když jsem ho 
žádal o to, jestli by nebylo možné 
k  mé provozovně opravit komunika-
ci patřící městu. Vysvětlil jsem mu, 
že k  takové ústní dohodě došlo mezi 
mnou a bývalým starostou panem 
Tymelem. S panem Tymelem jsme se 
dohodli, že by se ta komunikace opra-
vila v momentě, kdy se bude budovat 
kanalizace ve Vrchovinách a zároveň 
se bude asfaltovat stavbou poškozená 
komunikace. Když jsem Petra Hable-
ho seznámil o této domluvě, vstřícně 
mi vysvětlil, ať si hned napíšu žádost 
a ještě dopoledne donesu na úřad, aby 
to mohla rada města odpoledne pro-
jednat. Když jsem se jednoho z  rad-
ních ptal, proč mojí žádost zamítli? 
Odpověděl mi, že je Petr Hable pouze 
seznámil s  mou žádostí, ale hned to 
zamítl, že se tou žádostí nebudou za-
bývat, protože na to nejsou � nance. 

Z  dalších jeho intrikářských akcí 
byla výpověď z pronajatého městského 
pozemku mojí ženě. Na radě města si 

nechal schválit výpověď s tím, že vnu-
til radním domněnku, že je vše s mojí 
ženou projednáno. Když jsem radním 
a zastupitelům napsal otevřený dopis, 
ve kterém jsem je seznámil s celým dě-
jem a o jakou lež se opět jedná, jeden 
z radních se mi omluvil se slovy, že 
ho ani nenapadlo, že by pan starosta 
v tomto případě lhal. Skutečně si mys-
lel, že se jedná o výpověď po vzájemné 
dohodě. A takto bych mohl pokračo-
vat dále.  

Náš spor ohledně pana Macha, kte-
rý jsem v tomto článku popsal, byl tou 
poslední kapkou, kdy jsem pochopil, 
že jsem byl skutečně nesmírně naiv-
ní. Nechtěl jsem si přiznat, že obča-
né, kteří mě před ním varovali, abych 
si dal pozor, že je to zdatný intrikář, 
podvodník a lhář, měli pravdu. Záro-
veň bych chtěl, aby tento článek slou-
žil i jako varování pro další občany 
našeho města. Lživost pana starosty 
Petra Hableho je nekonečná.

Miroslav Hofmann,
Vrchoviny (PP)

 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

Náchod-Růžová-Nadst. nově zrekonstr. byt 3+1 (74 m2), DV, balkon............ 2.350.000,-Kč

Náchod-Dobrošov-Amerika-Exkl. poz. k výst. (1960 m2) s chatou u lesa ..........1,59 mil. Kč

Hronov - Zbečník - Větší RD se 2 byty po 64 m2, poz. 575 m2, ENB:G ........ 2.950.000,-Kč

N. Město n/M - Spy - Větší RD s byty 2+1 (71 m2) a 5+1 (90 m2), ENB:G ........3,99 mil. Kč

Náchod-Březinova-Pronájem nových kanceláří (12-25 m2) ENB:C ........... 150,-Kč/m2/měs.

N. Město n/M-”Kaštánky”-Pronájem nadst. byt 4+kk v RD se zahradou ..... 15.000 Kč/měs

N. Město n/M - Pronájem výrobních a sklad. prostor, až 700 m2 .............od 360,-Kč/m2/rok

Č. Skalice - ul. E. Beneše - Podkrovní byt 3+kk v RD , OV, 69 m2, ENB: G .......1,5 mil. Kč

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

Penzion v Orlických horách 

hledá popř. i důchodkyni
na úklid 

objektu v sezoně po hostech, kaž-
dou sobotu, příležitostně i během 
týdne, časové rozmezí cca 8-14 
hod. Nejlépe Nové Město - Ná-
chod nebo obce v okolí Olešnice, 
Sedloňov, Sněžné atd. Dopravu 
můžeme zajistit. Další info na tel. 
606 486 372

Mokrá pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Prodejna: Palackého 162, Jaroměř
Otevřeno: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

tel.: 739 932 231

baz. chemie a příslušenství
bazény, písek, sůl, atd.

vše na stránkách
www.bazenek.eu

Hledáme
zaměstnance/zaměstnankyni 

do výroby jako obsluhu
 laserového stříhacího stroje.

Více informací na
tel. 777 737 124

SEZNÁMENÍ
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Na Babí hledali poklad
Naše malá škola spadá do  skupiny 

škol, které nemusí mít rotační výuku. 
A  protože jsme tu všichni, daří se nám 
k  prezenční výuce zařadit i  zábavné 
aktivity. V  měsíci dubnu jsme oslavili 
svátek naší Země nejen zábavnými hra-
mi v přírodě, ale také sázením rostlinek 
a  zamyšlením každého žáčka nad jeho 
možnostmi jak přírodě pomoci. V  den 
před � lipojakubskou nocí jsme se ne-
zapomněli vhodně obléci do  kostýmů. 
Odpoledne jsme si prošli zábavnou trasu 
lesem a  na  konci hledali poklad. Kvě-
ten už nám přichystal lepší počasí a my 
konečně plně využíváme přírody kolem 
nás. Není nad hodinu čtení na lavičkách 
s dvoumetrovým rozestupem, kde může-
me na chvíli odložit i roušky.

Kolektiv - ZŠ Pavlišovská - Babí

I za časů koronaviru se na Jiráskově 
gymnáziu daří robotům

Bývalo zvykem, že jsme každý rok 
se studenty Jiráskova gymnázia absol-
vovali několik různých robotických 
soutěží a občas vyrazili i na soutěž za-
hraniční. Pandemie koronaviru však 
už více než rok paralyzuje veškeré mi-
moškolní aktivity, a  tak nezbývá než 
hledat cesty jak alespoň část těchto ak-
tivit přenést do  virtuálního prostoru. 
A i zde jsou naši studenti úspěšní.

V předmětu Hrátky s robotikou se 
tak nyní žáci primy a sekundy učí pro-
gramovat především virtuální roboty. 
Mezi oblíbenou disciplínu patří robo-
tické sumo – dva roboti se pohybují 
v kruhové aréně a vítězí ten, který vy-
tlačí z  ringu protivníka. Díky projek-
tu Roboton.IO si mohli žáci takovou 
soutěž vyzkoušet ve virtuální podobě. 
Při výuce se seznámili se základními 
principy programování těchto robotů 
a pak už bylo na nich, jakou strategii 
boje zvolí a  co všechno svého robota 
naučí.

Někteří z  nich svoje roboty nako-
nec přihlásili i do mezinárodní soutě-
že Virtual Sumo Competition 2021 II. 
A  vedli si výborně. Do  čtvrt� nále 

postoupili dva roboti – „dedek“ (Lu-
bomíra Dědka)a „� eStrongOne“ 
(Michala Tylše). Robot Michala Tylše 
z primy si nakonec vedl tak úspěšně, že 
celý turnaj vyhrál! Úspěch je o to větší, 
že soutěž byla otevřená každému bez 
ohledu na věk, takže mezi 33 soutěží-
cími se našlo i několik vysokoškoláků.

RNDr. Jan Preclík,
Jiráskovo gymnázium Náchod

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice hledá

vhodnou kandidátku/kandidáta na pozici

Očekáváme, že budete mít:

Nabízíme Vám u nás:

 středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 dobré komunikační schopnosti, přátelskost, spolehlivost

 chuť učit se nové věci

 aktivní, pozitivní a zodpovědný přístup k práci a chuť k řešení problémů

 pozitivní přístup výpočetní technice a technologiím

 běžná uživatelská dovednost práce v kancelářských aplikacích MS O�  ce
        (MS Excel, MS Outlook, MS Word)

 zajímavou práci a odpovídající � nanční ohodnocení v prostředí
       stabilní a prosperující české � rmy

 příjemný kolektiv lidí

 možnost učit se a růst

 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké bene� ty

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis do 10. 6. 2021
na email kozel@agrocs.cz. Na tuto adresu směřujte i případné dotazy.

REFERENTKA/REFERENT
EKONOMICKÉHO ÚSEKU DIVIZE ZAHRADNÍ

Výhodou (ale není v žádném případě podmínkou):
 anglický jazyk (B1 a vyšší)

 případná pokročilejší uživatelská práce v MS Excel (práce s vzorci a běžnými funkcemi, 
        kontingenčními tabulkami, grafy)

 zkušenost práce s ekonomickými informačními systémy

 řidičský průkaz skupiny B

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

Spolek  PRONÁMĚSTÍ
 zve opět prodejce a kupující na

BLEŠÍ  TRHY,
které budou v sobotu 29. května 2021

v době  8 – 11 hodin
na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři.

Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se
již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny.

Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale
jinému se může hodit a udělat radost.

Smlouvání povoleno, prodejní místo zdarma !

Akce se uskuteční v souladu s hygienickými pravidly,
které budou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví !

Bližší informace na tel. : 723881288

Bližší info na tel.: 723 881 288

Úklidové práce - Hronov
čištění koberců a sedaček
čištění interiérů vozidel

Tel.: 737 622 294 l E-mail: uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu


