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13. listopadu 1858 se ve  Vysoké Srbské  

narodil Ladislav Bartoň Dobenín, podnika-

tel v textilním průmyslu.

Gate

Gate

JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

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

Ve školním roce 2021/2022 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

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:

Gate

Cizí řeči s námi dáte!

Za to ručí škola Gate!

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

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

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

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

od Martina
po tři krále
 Výstava, kterou Muzeum Náchod-
ska tradičně pořádá ve  vánočním 
období v polické Dřevěnce, návštěv-
níkům představí tzv. obchůzkové po-
stavy, jež během adventu navštěvova-
ly každou domácnost našich předků. 
Do  dneška se dochovala tradice ob-
chůzek těchto postav jen v minimální 
míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč 
a kdy dříve chodily Barborky? Že to 
byly dívky oblečené v bílém? A že sv. 
Lucie je jedna z mála historicky do-
ložených postav mučednic? Pokud 
vás zajímá více, přijďte do  vánoč-
ně vyzdobené staré školy Dřevěnky 
v Hvězdecké ulici v Polici nad Metují. 
Dozvíte se něco nejen o křesťanských 
světcích a  svátcích, ale také o  lido-
vých tradicích, jež mají mnohdy svůj 
původ v pohanských dobách. Výstava 
bude veřejnosti přístupna od 19. 11. 
2021 do 9. 1. 2022, a to denně kromě 
pondělí 10-12 a 13-16 hod.

náchod kupuje areál lázní v Bělovsi
Po  dlouhých letech chátrání areálu 
běloveských lázní a  střídání majitelů 
konečně svitla naděje na jejich obno-
vu. Zastupitelé města Náchoda budou 
totiž na  svém zasedání 15. listopadu 
rozhodovat o  koupi pozemků a  bu-
dov do majetku města. Areál prodává 
za necelých 40 milionů korun akciová 
společnost Priessnitzovy léčebné láz-
ně (PLL), která je do  svého majetku 
získala koncem roku 2019. 
   Součástí hlasování je i závazek měs-
ta Náchoda, že nemovitosti, které 
představují původní lázeňský  park 
a  přilehlé pozemky, město Náchod 
podle svého plánu zrevitalizuje a ote-
vře v co nejkratším možném termínu 
veřejnosti jako veřejný lázeňský park. 
Dále musí město potvrdit, že přestože 
na základě platného územního plánu 
města Náchod jsou veškeré nakupo-
vané pozemky vymezeny jako plochy 
občanské vybavenosti - lázeňství, za-
stupitelstvo  města výstavbu jakých-
koliv staveb na  pozemcích určených 
pro veřejný lázeňský park vylučuje.        
Součástí celé transakce je i  Doho-
da o  spolupráci při obnově a  rozvoji 
Lázní Běloves mezi městem Náchod 

a  společností Priessnitzovy léčebné 
lázně. 
   Město Náchod dlouhodobě avizuje 
strategický zájem na  obnově areálu 
Lázní Běloves a  jejich dalším roz-
voji, a  proto je získání areálu Lázní 
Běloves do  vlastnictví města, jejich 
obnova a  provozování prioritou. 
Vzhledem k  tomu, že Priessnitzovy 
lázně, a.s., jsou renomovanou a  zku-
šenou společností působící v  oblasti 
lázeňství, domluvily se obě strany 
na další vzájemné spolupráci v oboru 
lázeňství a cestovního ruchu. Svůj zá-

měr v  budoucnu úzce spolupracovat 
chtějí deklarovat uzavřením Doho-
dy o  spolupráci při obnově a  rozvoji 
Lázní Běloves, a  to zejména v  násle-
dujících oblastech.  Lázně Priessnitz 
poskytnou Městu Náchod know-how, 
poradenství, školení a zkušenosti po-
třebné pro úspěšnou obnovu a provoz 
lázní, smluvní strany budou navzájem 
dlouhodobě spolupracovat v  oblas-
tech marketingu a oslovování klientů 
obou lázní a PLL budou asistovat při 
dokončování privatizace.

Zahradnické práce
Tel. 724 173 560
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Vzpomínka
Dne 11. listopadu uběhly dva smutné roky od chvíle,

kdy jsem naposledy mohla držet za ruku svoji maminku,

paní Blaženu Barvovou
ze Šonova u Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou
… ta hvězdička na nebi je naše babička

a stále se na nás usmívá…
Děkuji všem, kdo jí společně

s námi věnují tichou vzpomínku.

 Na  webových stránkách města 
Česká Skalice najdete anketu, která se 
týká využití staré radnice na Husově 
náměstí. Objekt je delší dobu využí-
ván jen minimálně a  vedení radnice 
by budově opět chtělo vrátit život 
a smysl. Organizátoři uvítají jakékoliv 
nápady a náměty na využití objektu.

Anketa

TicHá Vzpomínka
Dne 23.11. 2021 by se dožil 66 let pan 

miloš Holeček z náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.

Stále vzpomíná kamarád Jirka

 V pátek 5. listopadu pokračoval v broumovském klášteře 8. ročník Broumov-
ských diskusí. Tentokrát zaměřily svou pozornost na hledání společných hod-
not. Hosty dopoledního diskusního panelu byli gerontoložka Iva Holmerová, 
sociolog Daniel Prokop a abatyše Opatství Venio Stanislava Francesca Šimu-
niová. Odpoledne následoval workshop se studenty a také Komorní rozmluva 
s komeniologem Janem Háblem a sociologem Danielem Prokopem.
 Změnily se nějakým způsobem hodnoty naší společnosti na základě zkuše-
nosti z koronavirové krize? Pokud ano, jde o změnu krátkodobou, nebo dlouho-
dobou? Co krize ukázala o naší společnosti? Stojí náš socioekonomický systém 
na dostatečně silných hodnotách? Podobné otázky zazněly v pátek dopoledne 
na třetím diskusním panelu, moderovaném Michalem Rozsypalem.

Broumovské diskuse

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Česká Skalice - Malá Skalice, neděle 
28. listopadu v 15:00 hodin. Účinku-
je MUSICA DA CAMERA BRNO, 
sbormistři Martin Franze a  Lukáš 
Sotolář.
Smíšený komorní sbor Musica da 
camera Brno byl založen Martinem 
Franzem v roce 1996. Za dobu své exi-
stence má za sebou více než stopadesát 
úspěšných koncertů u nás i v zahrani-
čí. Repertoár sboru zahrnuje skladby 
téměř všech slohových období s  dů-
razem na  české autory. Na  koncertě 

zazní skladby Zdeňka Krále „Magni-
ficat“, Martina Jakubíčka „Moji přá-
telé“ (cyklus skladeb na  texty Jakuba 
Demla). Koncert finančně podpořilo 
město Česká Skalice a  českoskaličtí 
podnikatelé. Předprodej vstupenek 
v  Regionálním informačním centru 
v  České Skalici, vstup ze Třídy T.G. 
Masaryka (naproti České pošty), tel. 
491  453  870, 773  578  112. Sledujte 
prosím aktuální proticovidová opat-
ření, platná pro koncerty (kulturní 
akce), konané v  uzavřených prosto-
rách do 200 účastníků.

Pozvánka na 1. adventní koncert

 Městský úřad má pro svou  
činnost k  dispozici impozantní, Mi-
kolášem Alšem vyzdobenou radnici 
a k  tomu další dvě budovy -na  rohu 
ulice Zámecká a  v  ulici B. Němco-
vé,   ale je to málo. Potřebují další 
dům a hodí se  právě krásná budova  
staré radnice pod zámeckým kop-
cem.  Jenže to má   háček. Historická 
budova   staré radnice je sídlem Mu-
zea Náchodska. Představitelé města 
Náchoda to vyřešili tak, že rozhodli 
muzeum přestěhovat - aniž bylo ře-
čeno kam. Proč má taková instituce 
zabírat místo na  největším náchod-
ském náměstí?   Že v  jiných městech 
je muzeum jejich prestiží a  pýchou? 
V Náchodě je to asi jinak.
 Ředitel muzea, historik a  odbor-
ník na slovo vzatý, Dr. Sixtus Bolom-
-Kotari, neřešil stěhování, ale s chutí 
a  nápady muzeum dál rozvíjel, což 
konkrétně uvádí ve  svém dopise 
na  rozloučenou. Jeho víc než tříletá 
práce má být zmařena, aniž by kdo 
uvedl konkrétní důvod.  Ke   konci 
října byl ze své pozice ředitele, zřizo-
vatelem muzea radou Královéhradec-
kého  kraje, odvolán. Takové jednání 
popírá slušnost  vůči člověku, ale je 
ostudné i vůči instituci muzea a v dů-
sledku i městu jako takovému.

Věra Tomanová, Náchod

Dvě radnice v Náchodě 
na Masarykově
náměstí?

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/

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

 Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří nám pomáhali 
a  nabízeli pomoc při autoneho-
dě obytňáku u  Lochenic v  neděli 
31.10. Díky taky patří záchraná-
řům, hasičům a  následně všem 
z Oddělení dětské chirurgie a trau-
matologie FNHK.

Janka, Fanda a Ondrášek.

Poděkování

 Všeobecná interní ambulance 
HN Náchod
 Velmi děkuji za přístup a ošetře-
ní při mých zdravotních potížích od  
1. 11. do  3. 11. 2021. Zvláště 
MUDr. J. Martinů a sestře T. Koval. 
Jejich osobní přístup k  problému 
i  při mé indispozici byl velmi pří-
jemný a účinný. 

Děkuji.
Josef Pinkava

Poděkování

Vzpomínka
Dne 12.11.2021 uplyne jeden rok, 

co nás navždy opustil 

pan Vladimír Ševců (řidič autobusu)

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

S úctou a láskou vzpomíná
zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 15. 11. 2021 uplynou 2 roky od chvíle,

kdy mě náhle a navždy opustil můj milovaný syn
s dobrým, čistým a velkým srdcem

 Petr Vlačiha z České Skalice

Odešel v  důsledku lidské lhostejnosti, nezájmu a  zášti, 
kdy mu nebyla poskytnuta včasná a  náležitá pomoc, 
lékařská péče. V den úmrtí v ranních hodinách mezi 7-8 
hodinou se syn dostavil ve velkých bolestech do ordinace 
Dr. Kokeše Penzion Olga. Jej vyhodil z ordinace, ať si jde 
v pondělí 18.11.2019 ke svému obvod. Dr. Zlámalovi, že 
mu nic není. Doplazil se po té domů a po 10. hod. zemřel. 
Nebyla poskytnuta ani pomoc sousedů, rodiny a ani po-
moc jeho exmanželky, která s ním po rozvodu udržovala 
styk. Z úmrtí syna mně budou provázet doživotní bolesti 
a deprese, do konce žití osamocení a zhoršování zdr. sta-
vu v mém vysokém věku, ze ztráty syna, který by mohl žít, 
být dobrého lékaře, sousedů, rodiny.

kdo jste ho znali a měli rádi ani,
vzpomeňte se mnou.

Jsem stále s Tebou, moc mi chybíš.
Stále se vzpomínkami a úctou v bolesti

tvá mamka Blanka

TicHá Vzpomínka
Dne 18. 11. 2021 uplyne jeden smutný rok

od chvíle, kdy nás navždy opustil

náš milovaný tatínek a dědeček pan

Bohuslav pilař z pavlišova. 
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Nová parkovací místa vznikla na sídli-
šti u  nemocnice v  Náchodě. Místním 
obyvatelům je tak na  ploše o  rozloze 
641 m2 k  dispozici dalších celkem 26 
stání pro osobní automobily, z  toho 
dvě pro ZTP. Součástí parkoviště je 
také odvodnění pozemní komunika-
ce  včetně odlučovače ropných látek 
a  veřejné osvětlení.   Za  celkem 2,35 
milionu korun z  městského rozpočtu 
jej vybudovala během měsíce října fir-
ma Silvagro, s.r.o., Zábrodí.

Další parkovací plocha 
na SUNu

Vzpomínka
Dne 6. listopadu 2021 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá

maminka, babička 

paní Miluška Valešová z Náchoda.
Stále ji máme v srdci.

Vzpomínají děti a vnoučata
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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

... .... Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná a nadnárodní firma působící ve strojírenství s dlouholetou zkušeností v 

oblasti zpracovánítrubek a profilů. Sídlo naší společnosti se nachází v Nizozemsku a vlastnívýroba včeské republice. 

Boltjes Grouptvoří společnosti Boltjes Se rial Production -sídlo společnosti v Ermelo v Nizozemsku, Boltjes 

lnternational -výrobní závod v červeném Kostelci v české republice a logistická síť skladů po celé EU. 

HLEDÁME NOVÉ ČLENY TÝMU: 
o ,, .., 

OBSLUHA STROJ U VE VYROBE 
Dělnické práce ve výrobě • manuální zručnost • 
dvousměnný provoz • při nepřetržitém provozu 
(krátký/dlouhý týden) mzda až do výše 30000,- 
+ benefity • možnost přivýdělku formou 
přesčasů

BRIGÁDAVEVÝROBE 
Chcete si přivydělat a mít možnost dlouhodobé 
spolupráce• rádi byste získali zkušenosti do 
budoucna • přidejte se k nám do týmu • 
nabízíme zajímavé finanční ohodnocení 

KONSTRUKTÉR 
Vzdělání SŠNŠ technické směru• praxe na 
obdobné pozici• znalost kreslení ve 3D 

TECHNICKÝ KONTROLOR 
Technické myšlení• čtení výkresové dokumentace• 
znalost AJ nebo NJ výhodou 

CO VÁM NABÍZÍME? 
zázemí stabilní mezinárodní společnosti hleda
jící pracovníky pro dlouhodobou spolupráci 

• práce na zajímavých projektech (VW, BMW,
Audi, Rolls-Royce, BMW, Daimler, Jaguar, Bosch,
Geberit, Linet, aj.) • zajímavé finanční oho
dnocení+ benefity• profesní růst• dovolenou
do25dnů

V případě zájmu nás můžete kontaktovat pro
střednictvím emailu či telefonu. 
www.boltjesgroup.com/cz/ka riera 

... .... 

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

NĚMČINA
překlady běžné,
odborné, soudní

Tel. 603 440 969 

TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší 
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme 
televizi přes internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

Pomůžou
s přípravou investic

Královéhradecký kraj schválil 
dotační program „Příprava inves-
tičních projektů“, který je určen 
pro obce do 3000 obyvatel. O pod-
poru z  celkových tří milionů ko-
run se mohou obce ucházet od   
9. 12. 2021 do 17. 1. 2022.

Program je v  souladu se Strategií 
rozvoje Královéhradeckého kraje 
a  jeho cílem je finančně vypomoci 
s přípravou investičních projektů, jež 
se budou ucházet o dotaci z  evrop-
ských či národních zdrojů. Dotaci 
je možné poskytnout na  projekto-
vou přípravu investičních projek-
tů a  zpracování žádosti o  některou 
z národních nebo evropských dotací 
na vlastní realizaci. Dotace může po-
krýt až polovinu uznatelných výdajů, 
nejvýše 200 tisíc korun.

Žadatelé o  dotaci mohou v  pro-
gramu podat pouze jednu žádost. 
Příjemce dotace musí do  tří let 
od ukončení projektu, tedy projekto-
vé přípravy a inženýringu, podat žá-
dost o finanční prostředky z národ-
ních nebo evropských zdrojů a  tato 
žádost musí být úspěšná v  hodno-
cení formálních náležitostí. V opač-
ném případě musí dotaci kraji vrátit.
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Ženy ženám
Prodej, nakupuj, žij je ústředním 

motivem projektu Nikol Slancové 
„Ženy ženám“, který se začíná rodit 
v  těchto dnech. „Jde o  to, aby si ženy 
pomáhaly. Tedy nejen ony. Proto jsem 
pro ně připravila tuto „možnost“, říká 
o  záměru Nikol Slancová. „Jde o  to, 
přijít 1x měsíčně s  igelitkou a  věcmi, 
které chtějí prodat a  bez poplatku si 
věci zpeněžit. Ale také třeba za pár ko-
run nakoupit to, co prodává někdo jiný. 
Věci a oblečení na děti, hračky, dámské 
oblečení, atd.,“ dodává k  projektu Ni-
kola, která dala k dispozici své prosto-
ry zdarma.  Žádné poplatky, nikdo nic 
neplatí.

„Holky napečou sušenky, máme 
kávu, zázemí s  dětským koutkem. Jde 
mi jen o  to, aby se v  této době mohly 
ženy potkávat, a  také zpeněžit něco, 
co už nenosí, případně jen nakoupit,“ 
doplňuje s  nadšením Nikola. Další 
setkání bude 27. listopadu od 9 do 13 
hodin na adrese Kladská 200 (nábytek 
Šimek), 1. patro, Náchod.

Bílý sumec stále hlídá rybník Podborný
Kolem 50 metráků ryb se poda-

řilo v druhé polovině října vylovit 
z  rybníku Podborný za  koupa-
lištěm v  Náchodě, který obhos-
podařují Lesy Města Náchoda. 
Přibližně půl tuny ryb, převážně 
kaprů a  tolstolobiků, se prodalo 
ihned na  místě. Část živých ryb 
byla převezena na  zasádková-
ní a  určena pro vánoční prodej. 
Zbytek byl vrácen zpět do  ryb-
níka, aby ani sportovní rybáři 
nepřišli v  další sezóně zkrátka. 
Dobrou zprávou je, že rybník stá-
le hlídá bílý sumec a organizátoři 
věří, že se s  ním opět setkají při 
dalším výlovu.    Foto: Josef Voltr

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



*Rád bych se seznámil se štíhlou vi-
tální ženou do 61 let, vážný vztah. Tel. 
733 556 300 pouze SMS
*Muž 30/184 hledá vážný vztah s  ženou 
štíhlejší postavy. Malé dítě není překáž-
kou. Náchodsko. Tel. 731 904 417
*Vdovec 75/170 nekuřák rád pozná ženu 
přiměřeného věku se zájmy o hudbu, ta-
nec, toulky přírodou a vše pěkné kolem 
nás. Tel. 733 517 291

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Pronajmu byt 1+1 40 m2 v Náchodě, 
Kladská 1523, 1. patro naproti autobuso-
vému nádraží, volný ihned, nájem 5500,-, 
režie 2100,- kauce 20000,-. Tel.777 606 
801
*Pronajmu 1+kk po rekonstrukci, ul. 
Pražská v Náchodě, Pouze slušným lidem. 
Více na tel. 777 828 428.
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul. Praž-
ská, 55 m2, po celkové rekonstrukci, kli-
matizovaný, nájem 10000,- měsíčně + 
energie. Tel.:777 73 88 77
*Pronájmu byt 1+1 ve Velkém Poříčí v 
Roubalove ulici, nájem 7000 Kč +služby. 
Tel. 603 495 479 

*Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě n. 
Metují. Kauce nutná. Tel. 608 211 090.
*Pronajmu družstevní byt 2+1 na Praž-
ské ulici, v 2. patře. Byt se nachází v zatep-
leném panelovém domě u Penny, je pěkný, 
má zděné jádro. Hledám pouze bezpro-
blémové 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
*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
*Koupím byt v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Prodáme nový luxusní družstevní 
byt 2+kk s terasou v Náchodě. Cena 
členského vkladu je 1 500 000 Kč 
+ splátka anuity na dobu 25-ti let. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.

* Pronájem dvou nových apartmánů 
ve Velkém Poříčí u Náchoda za velmi 
výhodnou cenu k rekreačním účelům. 
Apartmán Pavel, tel. 777 80 33 59 nebo 
www.eChalupy.cz nebo Booking.com.
cz

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

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

*Prodám plochou televizi, úhlopříčka 
120 cm, internet atd. Cena dohodou. Tel. 
602 103 775 (nejlépe SMS)

* Prodáváme vykrmená prasata o 
hmotnosti 115-180 kg. Cena za vykr-
mené prase 42,-Kč/kg. Tel. 603 228 792

*Prodám krmnou řepu 200 Kč/q. tel. 
720 340 251 po 18. hod
*Prodám obývací stěnu, sedací soupravu, 
topný ventilátor, masážní přístroj na nohy, 
vysavač VAX 2000, malou pračku a staré 
skříně z roku 1945 a látku na síti různou. 
Tel. 728 623 514
*Prodám krásnou broušenou bowli 
v  perfektním stavu, reprezentační kus, 
cena dohodou. Zašlu foto. Tel. 723 615 803
*Nabízím hezké nenošené klobouky, 
moderní, zašlu foto. Cena dle dohody. Tel. 
723 615 803
*Prodám malé balíky sena 70/50cm/
18kg za 120Kč/ks, rovnané štípané dře-
vo 1m3 1100 Kč, možnost dopravy. Tel.: 
776 049 577

*Koupím šrotovník válcový vý-
robce Rousek, Slavík. Nabídněte 
+420 603 487 428
*Koupím starožitnou panenku nebo fi-
gurínu nad 70cm. Foto na stajwatango@
seznam.cz Tel. 739 711 628
*Koupím starožitný kočárek i nekom-
pletní nebo jen podvozek. Foto na staj-
watango@seznam.cz, tel. 739711628
*Koupím staré pivní lahve a sklenice, 
sbírku i jednotlivé kusy, tel:732 170 454, 
sběratel
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respek-
tuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Pe-
níze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 
56 49 30

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožitný 
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, vete-
rány 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 
dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a 
příslušenství - objektivy, staré fotografie, 
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 ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a 
DV kazet, skenování negativů a diapozi-
tivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhle-
dám geopatogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/
měs. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484.

* MASÁŽE LADA, Náchod, Hu-
rdálkova 154, tel.775024836. 
Klasické masáže od 250 Kč, Baňková-
ní, Lávové kameny, Těhotenská ma-
sáž, Breussova masáž. Prodej dárko-
vých poukazů.

*Hledám přátele, kamarádku, kamará-
da na povídání si ve slovenštině na Sky-
pe, po telefonu. Já muž 26 let, na invalid-
ním vozíku. Prosím nejdříve zaslat sms. 
Telefon 730635701

*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
*Prodám spolehlivý rodinný automobil 
FORD FOCUS 2 kombi, 1.6, 74 kW ben-
zín, r.v. 2005, najeto 171.000 Km, servis-
ní knížka, červený, el. výbava, klima, zá-
věs, airbagy, nová STK. Cena 65.900 Kč. 
Tel. 777 708 548
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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

 

 
             

     

   
   

   
pozůstalost

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

Přijmu 

řidiče skupiny C. 
Jedná se o rozvoz

paletového zboží. Volné 
víkendy a každodenní

návrat na firmu. 

Bližší info
603 180 847
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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

PřIJMEME VYUČENOU 
KUcHAřKU, KUcHAřE

 S PRAxÍ.
TEL.: 728 386 034

MARTIN A MARTINA XXX.
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Vaši nemovitost prodáme v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz

Co nám „říká“ ČNB?
Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 % na 2,75 %. 
Je to nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je 
hlavně rostoucí inflace.

Jaký vliv to bude mít na obchod s nemovitostmi?
Ekonomové očekávají, že se úroveň základní úrokové sazby hypoték do-
stane na 3,5 %. Pravděpodobně to tedy minimálně sníží velký nárůst cen 
nemovitostí. Ke stagnaci nedojde, ale růst už nebude tak agresivní, jako 
dosud.

Proto pokud chcete prodávat, nečekejte. Říká to i ČNB. J
Pokud chcete dobře prodat, nechte to na nás, my se o vše postaráme. J

celý článek čtěte na www.realitytichy.cz

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
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Soutěž o  nejhezčí rozkvetlé mís-
to v  Náchodě, která probíhala od  1. 
července do  15. září, má své vítěze. 
Na  základě zaslaných fotografií pro-
vedli vyhodnocení členové komise 
životního prostředí a  čistoty města 
ve  třech kategoriích - rodinný dům, 
bytový dům a  celková úprava. V  ka-
ždé kategorii byl vyhodnocen jeden 
nejlepší. Nejhezčí výzdobu rodinného 
domu měla Květa Rotterová ve  Slu-
nečné ulici, bytového domu Blanka 

Čechurová, Cvrčkova ulice a celkovou 
úpravu Radim Ptáček z Lípové ulice

Všichni ocenění převzali počátkem 
listopadu v  obřadní síni náchodské 
radnice finanční odměnu a  drobný 
dárek od zástupců vedení města jako 
poděkování za  to, že svými zahrad-
nickými dovednostmi udělali radost 
nejen sami sobě a  svému okolí, ale 
viditelně tím i  přispěli k  celkovému 
zkrášlení města Náchoda.

Známe nejhezčí rozkvetlé místo

D í v k a e c h a

RITa Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

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

Účení s možnosí 
profesního růsu

                Naše účtárna hledá 
       kolegu / kolegyni 
                na pozici 

Který/ která má:
Alespoň 3 roky v účetním prostředí
Vysoké pracovní nasazení
Plynulou znalost AJ
Excel na vysoké úrovni

Ametek elektromotory, s.r.o. | Běloveská 318, Náchod 547 01
t: + 420 494 943 095 | m: +420 778 002 270 

!merotom míšan yt i es ňatS

A chce se věnovat:
Přípravám reportů
Cash flow management
Materiálovým kalkulacím
Cestovním náhradámPak máme pro něj/ni!

Čisté a klidné pracovní prostředí
Práci na hlavní pracovní poměr
5 týdnů dovolené
Moderní kantýnu a příspěvek na obědy
Zvýhodněné mobilní tarify pro něj/ni a jeho/její rodinu
A další výhody

Ozvěte se nám
e-mail: info-cz@ametek.com
telefon: 778 002 270
jsme i na       MAE Ametek elektromotory
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Proč jen jsem si
nenechal poradit!

ECHO 215x64 mm 4B 2021 „Tchán 2“

Náchodští radní schválili vydání 
publikace textů paní Lydie Baštec-
ké, bývalé ředitelky Státního archivu 
v  Náchodě, v  počtu 500 kusů, a  za-
řazení částky ve  výši 80  000 korun 
do rozpočtu města na rok 2022.

kniha textů

Nový spolkový dům v  Náchodě 
bude vybaven expozicemi J. Škvorec-
kého a J. Letzela. Do rozpočtu města 
na příští rok bude pro tyto účely zařa-
zena částka 465 tisíc korun.

Spolkový dům

Návštěvníci mohou letos poprvé 
navštívit Měděný důl Bohumír v Jív-
ce na  Trutnovsku i  v  průběhu zim-
ních měsíců. V  předchozích letech 
byla turistická sezóna ukončena vždy 
na konci září z důvodu zimování ne-
topýrů.  Ti se však nenachází přímo 
na prohlídkové trase, a proto CHKO 
povolilo celoroční provoz.

Do dolu i v zimě

Rada Královéhradeckého kraje 
vzala na vědomí informace o ne-
plnění úkolů ze strany ředitele 
Muzea Náchodska, příspěvkové 
organizace, PhDr. Sixta Boloma-
-Kotariho, Ph.D., a  na  základě 
důvodové zprávy a  příslušných 
zákonů odvolala Boloma-Ko-
tariho z  funkce ředitele k  25. 
říjnu 2021. Současně rada Kraje 
rozhodla o  vypsání výběrového 
řízení na nového ředitele muzea.

Odvolali
ředitele muzea


