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Poděkování

Rád bych touto cestou
poděkoval MUDr. Janu Faltovi
a celému personálu
Rehabilitačního střediska
v Novém Městě nad
d Metují
za vynikající péči,
lidský a profesionální přístup
k pacientům.
Miloš Rind

Naučná
brožura
Červená karkulka
Loutkové představení s klasickým námětem Červené karkulky
můžete s vašimi ratolestmi navštívit
v Jaroměři. Místem uvedení tohoto pohádkového příběhu je tamní
Boučkovou loutkové divadlo. Představení se uskuteční 16. prosince
od 13.30 hodin.

Ctitele regionální historiografie i architektury jistě potěší nová
brožura z pera Petra Staňka. Věnuje se tzv. skupině vesnických
kostelů na Broumovsku. Brožuru
vydalo město Broumov. K zakoupení (za 60,-Kč) je například v IC
Broumovska.

HLEDÁ SE
MACEK

V pondělí 19. 11. se ztratil
v ulici Krásnohorské (u veteriny) v Náchodě mohutný bílo-mourovatý kocour. Prosím,
pomozte nám ho najít. Pokud
byste ho někde zahlédli, dejte vědět na číslo 739 694 336.
Děkujeme moc.

Štědrý den
v pevnosti
Tak trochu jiné vánoční svátky
máte možnost prožít v josefovské
pevnosti v Jaroměři. Přímo na Štědrý den je zde pro vás připravena
rodinná hra Vánoce z perníku. Její
součástí jsou tvůrčí dílničky, prohlídky vedené průvodcem v dobové
uniformě i střelecká ukázka. Akce
se koná v termínu od 9 do 14 hodin.

BRIGÁDA PODLE VAŠICH
ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ!!!
Přijmeme distributory tiskovin
do schránek v okolí Vašeho bydliště,
přednostně Machov a Nízká Srbská.
Nenáročná práce, pro studenty,
důchodce, ženy na MD,
nebo jako přivýdělek.

Více info na tel. 603 990 636
(nejlépe SMS)

Strašidelný rej v Základní škole Babí
Podzim na ZŠ Babí je plný krásných akcí. Na Dušičky probíhalo strašidelné vyučování. Ten den
nepřišly do školy žádné děti, zato strašidel, kostlivců a duchů nepočetně. Ke svačině se podávaly

•široká nabídka stáčených vín
•dekantační nádoby
•sommelierské potřeby
•dárkové boxy
na víno
•skleničky
•koštýře

hrobečky a prstíky a v poledne jste si mohli pochutnat na utopencovu oku v zeleném nálevu s hrudkami z močálu. Škola se ten den otřásala v základech,
když odpoledne vypukl strašidelný rej.
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V měsíci listopadu proběhla rodinná soutěž
o nejhezčího podzimního ježka. Po celý měsíc
nosily děti do školy krásné ježky, které zdobí
naši školu. Rodičům našich dětí děkujeme 

Jarmila Zemánková,

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
Ty
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Dne 5. 12. 2018 uplynou tři smutné roky, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka,
babička, prababička a sestra,

paní

www.realityeu.com

rozená Volná.
Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte
eňte s námi.
ar a Irena
Manžel Jaromír, dcery Dagmar
s rodinami

Dne 4.12. 2018 by naše maminka a babička,

paní Božena Mazánková
– Kaufmanová
oslavila 100. narozeniny.
S láskou vzpomínají děti s rodinami
a 90. letá sestra

POHŘEBNÍ ÚSTAV JIŘÍ RATHOUSKÝ
oznamuje občanům města Náchoda a okolí
změnu adresy kanceláře z ulice Mlýnská 189

do ulice HŘBITOVNÍ 635 NÁCHOD
od 1. 12. 2018
tel.: 491 424 365
mob.: 602 122 160

Na nové cyklotrasy dá kraj
přes osm milionů korun
Vznik nových dálkových a na ně
navazujících cyklotras podpoří Královéhradecký kraj prostřednictvím
svého dotačního programu částkou
přes osm milionů korun. Celková
hodnota plánovaných akcí je téměř
30 milionů korun.
Stavebních úprav se dočkají novoměstské ulice Železova louka a Chlístovská,
připravuje se vznik nové stezky pro
pěší a cyklisty lesem Obora a na Cyklookruhu Rozkoš přibydou dva úseky.

V případě stezky lesem Obora se jedná o přípravnou fázi, tedy o pořízení
dokumentace pro stavební povolení,
v ostatních již o samotnou realizaci.
„Do dotačního programu podali žadatelé osm žádostí o dotaci s požadavkem
na více než deset milionů korun. Hodnotící komise navrhla vyhovět čtyřem
žádostem v celkovém objemu přes osm
milionů korun,“ říká radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního
rozvoje, grantů a dotací.

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ RYBÁŘSKÁ 1819
PROSINEC 2018
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
na pravidelné čtvrteční programy, kde se v prosinci sejdeme:
 čtvrtek 5. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“,
kterou pro své členy pořádá Pobočný spolek diabetiků. K dobré náladě přispěje
hudba „FRČÍ“ p. Františka Čížka;

 čtvrtek 6. 12. od 14 hod. „Divoká kosmetika“
– o příznivých účincích promluví p. Černý. Účastníci besedy si budou moci
nejen výhodně koupit vánoční dárek, ale také obdrží malou pozornost;

 čtvrtek 13. 12. od 14 hod. „Vánoční besídka dětí ze ZŠ Babí“,

N.I.R Národní institut rozvoje,
Krámská 29, Náchod, 1.patro
uvádí v Klubu NIRON v pořadu
MOJE TÉMA

BESEDU o zdravém
životním stylu jinak,
aneb pozoruhodná
cesta k sobě…
Čím a jak lze podpořit
pohodu těla a mysli?
O základních aspektech pro
naše harmonické fungování,
neboť nejen potravou živ je
člověk.
Rozsviťte svůj život, rozsviťte
SEBE!

Úterý 11.prosince 2018
v 18.00 hodin
Zdeninda Francová
mentorka v oblasti zdravého
životního stylu
Z důvodu omezené kapacity
míst pro rezervaci volejte
773 220 773
Vstupné dobrovolné

Nejstarší zachovalou stavbou v Náchodě je kostel sv. Jana Křitele. Postaven byl ještě v románském slohu, nyní je na objektu převládajícím stavebním slohem gotika. Poprvé je zmiňován v první polovině 13. století.
V 15. století byl vypálen Slezany.
Foto Mirek Brát

Nechte za sebou předvánoční shon
a přijďte s celou rodinou ochutnat

Adventní punč
V pátek 7. 12. 2018 od 15:00 do 19:00
V sídle výrobny sirupů Camellus
(Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170, Červený Kostelec)
Těšit se můžete na pohodovou atmosféru u dobrého punče
(alko i nealko varianty), originální vánoční cukroví z pekárny
Na Plechu a ochutnávku nových druhů bylinných sirupů.
Pro všechny je připravena 10% sleva na nákup sirupů Camellus
a funkčního oblečení ChariTex.
Ochutnávka sirupů i pohoštění je zdarma.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI PROSINCI 2018
www.beraneknachod.cz
Sobota 1. prosince v 19.00 hodin
4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Čtvrtek 6. prosince v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

VÁNOČNÍ KONCERT 2018

BESEDA na téma „Co vypovídají
matriky o našich předcích“

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef VLACH - dirigent,
host: Ludmila Peterková – klarinet
Pěvecký sbor HRON Náchod
- Ing. Vlastimil Čejp - sbormistr
Pěvecký sbor Dalibor Hronov - Zuzana
Meierová Genrtová – sbormistr
Vstupné: 110 Kč, 100 Kč, 90 Kč

Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Vstupné: 30 Kč

VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ
Pořádá Taneční studio TAKT manželů
Štěpových

ADVENTNÍ KONCERT MĚSTA
NÁCHODA

ADVENTNÍ KONCERT

 sobota 15. 12. ZÁJEZD – odj. v 10 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat

Účinkuje: Koletova hornická hudba
Host: Varhan Orchestrovič Bauer - skladatel, dirigent a muzikant
Vstupné zdarma
Úterý 4. prosince v 19.00 hodin
4. představení v rámci „MODRÉHO“
abonmá
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Marc Norman, Tom Stoppard a Lee Hall:

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
Přejeme všem příznivcům klubovny Harmonie 2 pěknou pohodu o vánočních svátcích, pevné zdraví a hodně štěstí v příštím roce, kdy se jistě opět sejdeme na našich
akcích. Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů starší generace, i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru
SČR, MO Náchod.
Pozn. Zájemce o poznávací pobyt v Bořeticích na Pálavě v září příštího roku bychom
rádi informovali, že je zajištěn i druhý týden 8.-13.9., kde zbývá ještě několik volných
míst. To stejné platí i pro letní pobyt v penzionu Kitty v Lučanech n. Jizerou od 29.
6. do 6. 7. Přihlásit se ještě můžete v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí a čtvrtek
od 15.30 do 16 h., nebo na tel. 775 242 562 u A. Polákové /po 19.hod./.

Režie: Michal Lang
Romantická komedie o lásce a divadle
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč
Čtvrtek 6. prosince v 9.30 hodin
Společnost Starý návrat uvádí pro střední
školy, II. stupeň ZŠ a další zájemce

TAJEMSTVÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
Nevšední propojení divadla, hudby
a literatury
Vstupné: 55 Kč

Neděle 16. prosince v 18.30 hodin

30. SVOBODNÝ ADVENT –
„BUĎME SI BLÍŽ“
Komponovaný večer náchodských církví.
Stolová úprava
Úterý 18. prosince v 19.00 hodin

Pátek 7. prosince v 19.00 hodin

které pro nás připravily krátký program. Přijďte povzbudit malé školáky, kteří
mezi nás vždy velmi rádi zavítají;

 čtvrtek 20. 12. od 14 hod. „ Kantoři v Betlémě“ – posezení
u stromečku při kávě a cukroví s písničkami známé skupiny
„Kantoři“.

Cena: 5 500 000,- Kč

Galerie 102 (Obecní dům)
ve Velkém Poříčí vás zve na výstavu
linorytů (grafických technik tisku
z výšky, které nahrazují dřevořez
a dřevoryt – pozn. red.) Jejich autorkou je Květa Krhánková. Výstava
trvá do 14.prosince.

Neděle 9. prosince v 19.00 hodin

„TRADICE ČESKÝCH VÁNOC“ – navštívíme skanzen v Krňovicích a zámek Hrádek u Nechanic.

Zrekonstruovaný rodinný dům
s bazénem v Náchodě – Třešinky
a výhledem na zámek. Rohová masážní vana, sauna, posilovna, krb,
garáž pro 3 auta, zahrada.

Linoryty

Neděle 2. prosince v 18.30 hodin

do 19 hod.

2

Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 450 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč

Zdeňka Janečková,

VZPOMÍNKA

str.

Účinkují: Anna Julie Slováčková,
Josef Vágner, Michaela Nosková
a Michaela Gemrotová
Vstupné: Kč 250,Středa 12. prosince v 17.00 hodin
ZUŠ Náchod vás srdečně zve na svůj tradiční vánoční koncert s názvem

PŘED NAŠÍ, ZA NAŠÍ
ZUŠ NÁCHOD
Koncert na motivy klasické ruské pohádky
o Mrazíkovi..
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 13. prosince v 19.00 hodin
4. představení v rámci „ZELENÉHO“
abonmá
Nordproduction Ivan Vyskočil:

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Režie: Ivan Vyskočil
Zcela srozumitelná divadelní komedie,
která potěší oko i duši.
Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

VÁNOČNÍ KOMETA
- PETR KOLÁŘ s komorním
doprovodem
Vstupné: 270 Kč, 250 Kč, 230 Kč
Středa 19. prosince v 16.30 a v 19.30
hodin

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA
HYBŠE S ORCHESTREM
Hosté programu: Pavla Břínková,
Václav Marek, Adina Sivoková, Jan
Doskočil, Eliška Průšová a Patrik Mojžíš
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč
Čtvrtek 20. prosince v 19.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Smíšený sbor Kácov
a Dětský sbor CANTO
Vstupné: Kč 250,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ECHO

www.novinyecho.cz

Tímto bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
SKP Judo Náchod, která proběhne v úterý 11.prosince od 18 hodin na ZŠ TGM
v Náchodě v 1.patře na 1.stupni.
Součástí programu bude tradiční vyhlášení třech nejlepších
judistů roku 2018 a udělení Cen trenérů. Dopředu mohu
prozradit, že v letošním roce bude Cena trenérů udělena
skoro dvaceti dětem, což nám dělá v historických tabulkách další rekord. A když už
jsem prozradil tohle, přidám ještě jednu věc. V letošním roce se to bude týkat také
nejšikovnějších a nejpozornějších dětí z podzimního náboru. Součástí programu budou také ukázky juda a práce našich trenérů s dětmi. Pro všechny naše hosty bude
připraveno malé občerstvení ve formě rautu. Těšíme se na vaši účast. Oldřich Kolín

e-mail: echo@novinyecho.cz

HLEDAJÍ DOMOV

Sofinka je asi 5letá fenečka, která by
si už zasloužila najít nový domov. Je
to veselá psí holka, stále hravá, velká mazlivka, která lidi miluje.

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Říkov
Výrobce substrátů, hnojiv, travních směsí, dekoračních materiálů
a přípravků na ochranu rostlin

hledá vhodného kandidáta na pozici:

ASISTENT/KA ŘEDITELE
DIVIZE ZAHRADNÍ
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání s maturitou
 organizační schopnosti
 příjemné a profesionální vystupování
 samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 znalost práce na PC (MS Office)
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost angličtiny na komunikativní úrovni

Vilík je asi dvouměsíční kocourek,
který se našel ve velmi zuboženém
stavu. Zabojoval, vyléčil se a nyní
je už v pořádku. Vilík je moc milý
a hravý.

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem na adresu fejklova@agrocs.cz
www.agrocs.cz

Příležitost pro Vás:
Přijímáme zodpovědné brigádníky
na vánoční inventury ve skladu
Co Vás čeká?
Počítání, vážení a evidence materiálu, štítkování a lepení etiket,
skenování čárových kódů, evidence na PC.
Odměnou nabízíme možnost výběru směn a termínů,
rychlou zajímavou výplatu i potřebné zaškolení.

Na hlavní pracovní poměr přijmeme:
Skladníky
 Práce s VZV technikou, příjem materiálu, evidence na PC, výdej materiálu
do výroby, skenování čárových kódů ve třísměnném provozu v Náchodě.

Pracovníka/ici expedice
 Náplní Vaší práce bude balení hotových výrobků, spolupráce se skladem,
tvorba průvodní dokumentace, práce na PC - vše ve dvousměnném provozu v Náchodě.

Seřizovače výrobních linek
 Zajímají Vás moderní technologie? Baví Vás programovat a upravovat
stroje? Troufáte si převzít zodpovědnost za přidělenou výrobní linku? Pak
je pozice seřizovače přesně pro Vás!

Operátory/ky výroby
 Čeká Vás jednoduchá kompletace kabelových svazků a dalších drobných
dílů pro automobilový průmysl. Čisté a hezké prostředí se spoustou benefitů.

Přijďte se k nám podívat. Seznámíme Vás s jednotlivými
pracovními pozicemi a uvidíte vše v praxi.
Pro více informací a domluvení návštěvy kontaktujte
personální oddělení: personal@hronovsky.cz,
tel.: +420 491 445 152, +420 727 814 795

Jasmínka je pětiměsíční kočička,
která se našla společně se svými
sourozenci. Je mazlivá a hravá, naučená na kočkolit.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, 721 543 498

Šňůra
Adventních
koncertů
Organizátor charitativních a kulturních akcí David Novotný i pro
tento rok připravil, ve spolupráci
s městy a dalšími subjekty, „šňůru“ Adventních koncertů 2018,
na kterých vystoupí řada známých
tváří. V pondělí 3. 12. od 19 hodin
se koná koncert v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Vystoupí
zde Hana Křížková, Pepa Vágner
a Jana Fabiánová. Další Adventní
koncert se uskuteční 6. prosince
od 19 hodin v Konferenčním sále
Informačního centra v Broumově,
kde vystoupí Natálka Grossová,
Marián Vojtko a Ivana Jirešová. Zapomenout nesmíme ani na koncert
v Novém Městě nad Metují – Kině
70 dne 5.12. od 19 hodin. V Náchodě je pro koncertování vyhrazen
termín a čas 9. 12. od 19 hodin,
kdy v Městském divadle dr.J.Čížka
vystoupí Anna Julie Slováčková,
Josef Vágner, Michaela Nosková
a Michaela Gemrotová. Adventní
koncert proběhne 4. 12. od 19 hodin i v Divadle v Jaroměři, kde se
můžete těšit na Hanu Křížkovou,
Kamilu Nývltovou a další umělce.
A konečně je zde Hronov a jeho Jiráskovo divadlo. Adventní koncert
se zde uskuteční 7. 12. od 19 hodin.
Na pódiu chybět nebudou Hana
Křížková, Tomáš Savka, Anna Julie Slováčková či Kamila Nývltová.
Na všechny koncerty jste srdečně
zváni!
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 162.
BLACK FRIDAY U JES,
BLACK FRIDAY
PRO VAŠE ENERGIE
Vážení a milí čtenáři, dnes stručně.
DOSTALI JSTE OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CENY PLYNU NEBO ELEKTŘINY?
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
ZVÝŠIL VÁM DODAVATEL CENU PLYNU A ELEKTŘINY V CENÍCÍCH?
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
JAK SE K CENÍKŮM JAKÉHOKOLIV DODAVATELE DOSTAT?
STAČÍ PŘES NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.j-e.s.cz !!!
KALKULAČKU BEZ JAKÉKOLIV REGISTRACE?
NA NAŠICH www.j-e-s.cz !!!
CHCETE PLATIT ZA ENERGIE PŘÍŠTÍ ROK MNOHEM, OPRAVDU MNOHEM VÍCE NEŽ DOPOSUD NEBO MNOHEM MÉNĚ, OPRAVDU MNOHEM MÉNĚ NEŽ DOPOSUD?

UDĚLEJTE SI BLACK FRIDAY U NÁS,
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
Od 1. 11. 2018 do 23. 12. 2018 máme pro Vás otevřeno od PO do Pá
a to od 8 – 18 hod. a v SO od 9 – 12 hod.
S úctou VÁŠ
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

Náplň práce:
 příjem, evidence a vyřizování telefonátů a pošty
 zajišťování služebních cest (letenky, ubytování, pronájem vozidel)
 pravidelná účast na poradách, provádění zápisů z porad
 organizace a chod zasedacích místností a školicího střediska
 objednávky a evidence kancelářských potřeb
 evidence smluv  příprava ekonomických rozborů
Nabízíme:
 práci v prostředí stabilní české společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 5 týdnů dovolené, firemní bonusy

Tel./Fax: 491 424 522

Kuba Šípků,
vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE Z DÁNSKA
od 1 m do 3 m

cena 320,-Kč - 690,-Kč

Letos v prodeji i jedle v květináči.
Dále 5 odrůd jablek na Váš vánoční stůl
Prodej od 28. 11. 2018 KAŽDÝ DEN
od 8.00 do 18.00 hodin
Červený Kostelec, Lipky 128, tel.: 739 142 184, 604 974 446
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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JADEIT – RELAXAČNÍ CENTRUM
Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

Představte si masáž, která je
přizpůsobena Vaší páteři!

volné místo na pozici

ZÁMEČNÍK

Relaxační centrum JADEIT nabízí masáže
na termomasážním lehátku CERAGEM – ve 20 a 40 minutách.
Masáž pomáhá při svalové
relaxační terapii, poskytuje úlevu od bolesti menším svalům a kloubům,
uvolňuje ztuhlost a zlepšuje krevní oběh.

Požadavky:
 Vzdělání vyučen
 Praxe v oboru (není podmínkou)
 Znalost čtení výkresové dokumentace
 Svářecí průkaz (možnost doplnění zkoušek)
 Samostatnost
 Spolehlivost  Flexibilita
 Řidičský průkaz skupiny B

V PRODEJI
DÁRKOVÉ POUKAZY
- skvělý a užitečný
dárek pod stromeček

Všem zákazníkům děkuji za přízeň. Přeji vám krásné prožití
vánočních svátků a v příštím roce hodně zdraví. Lenka Franková

Co nabízíme:
 Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
 Odpovídající mzdové ohodnocení
 Firemní bonusy

Pasáž MAGNUM Náchod,
mob. 606 415 501, www.jadeit-relaxcentrum.cz

Bližší informace: Ing. Jaroslav Voborník,
e-mail: vobornik@agrocs.cz, tel. 604 229 428, 491 457 100

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

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

team

Vysokov

U nás se pracuje s úsměvem
Žádná nudná práce u pásu
Více než 120 let od založení, přes 25 let od vstupu na český trh. Takhle dlouho tu
nejsme náhodou. Práce u nás totiž není nuda. Stát za pásem jako robot? Ani
náhodou. U nás se můžete stále učit něco nového. A třeba si i vyrobit díl
do svého auta.
Jsme Mesa Parts - německá rodinná společnost působící v České republice Jsme
profesionálové a vyrábíme dílce ve vysoké kvalitě. Pracuje se u nás skvěle.
Pojďte se o tom přesvědčit!

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov,
Telefon: +420 491 419 811, E-mail: info@mesa-parts.cz
www.mesa-parts.com

Turning into Solutions.

ADVANCED MOTION SOLUTION

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,
s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti
s 20 lety svého působení v ČR,
zabývající se výrobou elektromotorů
pro významné světové společnosti.
Kromě tradičních benefitů, jako jsou příspěvky
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,
u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,
u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš
podmínky práce všechny jasně hned od začátku.
Mzda až 25.000 Kč
Pro více informací volej / piš na:

Tel.: 602 216 122, email: email: info-cz@ametek.com
„Staň se i ty naším motorem!“

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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70.000,- Kč
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
www.expresscash.cz

725
XXX 317
XXX 668
XXX

• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

(.9

Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!
Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů
Tréninky pondělí a pátek
od 16 hodin v tělocvičně školy
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).
Kontakt: Pavel Prouza
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/
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Na zámku, v Rudrově mlýně,
v budově vodního mandlu,
na Starém bělidle.
Otevřeno čtvrtek až neděle
6. až 9. 12. od 9 do 16 hodin
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Ve čtvrtek a v pátek pouze
pro předem rezervované a objednané
prohlídky! Na tel.čísle 491 452 123
(pouze v prac, dny 7 – 14 hodin)

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
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ADVENT
V RATIBOŘICÍCH
MV č.34/2016 Sb.

(/(.752&(175¢/<

s|ZK<

.8)5

www.MARCONABYTEK.cz
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peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin
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www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 46 let 175/85 hledá
ženu na seznámení z Náchoda.
TEL.: 721 655 611
* Ženatý 55 hledá ženu pro hezké
chvíle. Tel. 737 026 852, NA
*60 letá, štíhlá, rozvedená, nekuřačka hledá kamaráda – přítele
mírné povahy z Náchoda a okolí.
Ráda vařím, výlety, turistika – ne
kolo, léto u mě na chalupě. TEL.:
608 920 965 POUZE SMS

BYTY
*Pronajmu rekonstruovaný zděný
byt v N.M.n/M. 3+kk , 73m2, balkon, sklep. Tel: 603 274 937
*Pronajmeme 1pokojovou garsonku (30m2) v centru NA, pro
1 osobu, nájem 4300,-Kč, záloha energ. 1500,-, kauce 5000,-Kč.
TEL.. 777 737 127
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě
na Plhově, možno ihned. RK nevolat. Tel. 604 763 193
* Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
1+kk v Náchodě. Tel. 739 946 998
* Hledám pronájem bytu (domu)
3+1 nebo 2+kk v okrese Náchod.
Starám se o vnučku, je mi 51 let
a mám stálé příjmy z práce. Tel.
607 150 721
*Koupím byt 2+1 s balkonem poblíž centra N. Města n/Met. nebo
vyměním za 3+1 v ul. Nad Stadionem. Tel.: 606 651 670
*Prodám udržovaný byt 1+1
v družstevním vlastnictví v Náchodě nedaleko nádraží. Nová
plastová okna, zateplení. Větší
sklep, parkování u domu. Výměra
bytu 35 m². Tel. 777 602 884, RK
nevolat. Cena: 880 000,- Kč
*Prodám garsonku v družstevním vlastnictví v Náchodě. Nová
plastová okna, zateplení, fasáda,
opravený výtah. Velký opravený
balkon. Výměra bytu 27 m². Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena:
649 000,- Kč
*Prodám garsonku v osobním
vlastnictví v Náchodě. Nová
plastová okna, zateplení, fasáda,
opravený výtah. Velký opravený
balkon. Výměra bytu 27 m². Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena:
699 000,- Kč
*Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
2+1 Náchod, Hronov, Police n.M.
s minimální kaucí nebo bez kauce,
pravidelný příjem, s 1 dítětem. Spěchá!. TEL.: 735 244 107
*Hledám pronájem menšího bytu
v Novém Městě nad Met. pro 1
osobu. Zaručuji slušnost, spolehlivost,čistotu. TEL.: 723 562 660
*Pronajmu částečně zařízený byt
1+1 ve Velkém Dřevíči. Ihned
k nastěhování. Další info na tel.
608 213 154
* Prodám byt 3+1 (63 m2) v OV
v Náchodě, blízko centra, 4.patro, plast.okna, nová kuchyň. TEL.:
731 579 769
*Pronajmu malou garsoniéru
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV
v panelákovém domě v Náchodě.
Rychlé slušné jednání, platba hotově. TEL.: 604 437 128
*Pronajmeme byt 2+1, po rekonstrukci bytového jádra v Náchodě, ul. Běloveská. Nájem 5500Kč
+ energie, kauce 20000Kč. Volný
od února 19. Tel. 723 255 675

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEMOVITOSTI
* Prodám rodinný dům se zahradou v Horní Radechové. Cena
1.800.000 Kč. Tel. 603 505 831,
603 302 627
* Prodám garáž na Plhově - v Náchodě. S elektřinou, řadová. Tel.
602 122 199
* Pronajmu garáž - za Okresním
soudem v Náchodě. Zavedena
elektřina. Poplatek 1000,-Kč/měsíčně. Tel. 776 794 771
*Prodám stavební pozemky cca
3.330 m2 v atraktivní lokalitě ul.
Rozkoš, Dolní úvoz (pod Vyhlídkou) v Náchodě, veškeré inž. sítě
na místě, pouze vážní zájemci. Tel.
775 924 888
*Prodám
stavební
pozemek
s protékajícím potokem 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová.
TEL.: 608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Prodám zaběhnutý obchod
s rybářskými potřebami v Hronově. Tel. 602 47 47 41

PRODÁM
* Prodám dřevěný jídelní stůl
a k tomu 4 židle (dřevěné a sedák a část opěradla čalouněno).
Používáno, ale zachovalé. Tel.
602 103 775
* Prodám kvalitní koks. Cena dohodou. Tel. 606 107 417
* Prodám vlašské ořechy. Cena dohodou. Tel. 728 736 455
*Prodám peřiňák – rozměr
95x55x75, velmi dobrý stav, cena
300,-Kč. TEL.: 774 595 981
*Prodám kuchyňský robot zn
BOSCH v záruce, pův.cena
3700,-Kč, NYNÍ 3000,-Kč. TEL.:
777 595 991
*Prodám nové plné dveře 197/60
levé, provedení ořech a keramickou
desku připojení 380/220 V. TEL.:
723 474 823
*Prodám trapézové plechy šířka
1 m, délka 5 m, 9 ks. Tel. 602 47 47 41
* Prodám mobilní telefon SAMSUNG Galaxy J5
16GB Memory, Full Metal,
13MP/13MP, 4G LTE, 64bit
Octa Core Processor, 131,8 mm
(5.2“) HD SAMOLED, Finger
Scanner. Nový, záruka. Cena
3500,-Kč. TEL.: 736 768 114
* Prodám pianino PETROF, odvezu.Tel.775 328 366
* Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
*Prodám levně větve stříbrného
smrku v Náchodě. Tel. 776 150 369
*Prodám tvrdé suché štípané dřevo na topení. TEL.: 777 690 390

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

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT,
HO, MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Sběratel koupí známky Československa a protektorátu nebo případně celou filatelistickou pozůstalost – známky, obálky, pohledy,
dopisnice apod. TEL.: 604 452 789
*Koupím mačkač-válcový šrotovník na oves. Mob: 739 711 628
*Koupím československé bankovky od roku 1919, výměna. TEL.:
776 176 032
*Nabídněte dřevěnou patrovou
postel rozměr 90x200 komplet včetně matrací 90 x 200 popř. nabídněte
jednotlivě. Tel.: 602 436 986
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály.TEL.: 777 559 451
* 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,
uniformy, vyznamenání i z období
socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku.
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

str.

*Nabízíme volnou kapacitu ubytování v dosahu od Náchoda
do 20 km vhodné pro občasný
krátkodobý pronájem, nebo pobyt, je jedno jestli chcete zůstat
dvě hodiny nebo měsíc, rekreační
lokalita,zázemí pro jednotlivce,páry, rodiny i skupiny , s dětmi nebo
bez, možnost i svatebních obřadů
v přírodě.Podle ročního období si
užijete sportovní aktivity a nebo
jen svůj relax. Cena dohodou. Info.
602 436 986
* Převedu záznamy ze starých
videokazet na DVD. Levně. Tel.
777 554 484
* Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně,
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
* Přijmu slečnu na provádění erotických masáží. Tel.
773 089 421

AUTO - MOTO
*KOUPÍM MOTOCYKLY-jakékoliv-staré, neúplné, překážející,
díly ale i traktůrky,mopedy a jinou techniku, staré věci. Rychlé
slušné jednání. Tel. 723 837 437
*Člen klubu historických vozidel
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly
i drobnosti! TEL.: 606 515 966
*Prodám udržovaný CITROEN
C3 1,1 r.v.2007, najeto pouze 74 tis.
km cena 60 000,- vč.nových letních
pneumatik. Tel.605 246 800
*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. Mob: 739 711 628

NÁCHODSKO
776 353 038

BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 722 732 992

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

TEL.: 722 907 510
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Daruji koťata zvyklá doma - černé, rezaté, mouraté. Odběr v prosinci po domluvě. Do dobrých rukou. Tel. 602 425 835

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK,
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.papírový materiál, bankovky, mince, LP
desky, CD atd. TEL.: 777 579 920
*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 - 350 cm3 i v nepojízdném stavu. TEL.: 604 437 128

RŮZNÉ
*Provádím úklidové práce domků, bytů, penzionů a malých firem. Jednorázové i pravidelné. Vánoční slevy.Náchod a okolí. TEL.:
737 564 496
*Hledám všeobecnou sestru v důchodu do ortopedické ambulance
v Náchodě. Sobota 8:00 až 13:00
hod. Kontakt: ortoped.hk@email.
cz nebo mobil 602 412 327

- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

EROTICKÉ MASÁŽE
v České Skalici.
Tel. 773 089 421

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

Čalounictví Slezák
Provádím opravy čalouněného
nábytku – sedací soupravy,
židle, lavice atd.

Tel. 733 585 275

BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD

Nové Město n. M. a okolí
Tel. 792 313 143

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

Koupelny - Interier

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00



www.novinyecho.cz
MARTIN A MARTINA I.

– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

V těchto dnech „mění volací znaky“ renomovaná realitní kancelář
REALITY AZ, a to na REALITY TICHÝ. To je ten správný čas, abychom
ke krátkému rozhovoru pozvali realitní makléřku Ing. Martinu Tichou
a realitního makléře a znalce v oboru realit Ing. Martina Tichého:
Proč jste se přejmenovali na REALITY TICHÝ a v čem se liší vaše kancelář od ostatních subjektů na trhu s realitami? (Martin) Naši kancelář, kterou jsme založili
v roce 2014, znají nejen naši klienti především pod naším jménem a tak jsme
se chtěli personifikovat právě pod naším příjmením. Čím se lišíme od ostatních?
Především profesním vzděláním v oboru realit a profesní certifikací v Asociaci
realitních kanceláří ČR.
Díky mnoha zrealizovaným prodejům svým klientům nabízíme zkušenosti a znalosti na realitním trhu, individuální přístup a profesionální služby. Vždy zajistíme
kompletní servis celého průběhu prodeje nemovitosti.
Co nabízíte nového? (Martina) Nabízíme realitní služby v novém standardu kvality – home staging, profesionální fotografie, efektivní inzerce, právní servis, nejvýhodnější hypotéku na trhu z jakékoliv banky a zázemí stabilní společnosti. To
jsou naše benefity, které mohou využívat naši klienti při prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.
Rozhodli jsme se rovněž, že budeme čtenářům novin ECHO poskytovat informační servis formou pravidelné rubriky: jak na prodej realit, na co si dát pozor,
co je nového v hypotékách, v zákonech (např. katastrální, daňový) apod. Být
Příště: porostou ceny bytů?
informovaný se totiž velmi vyplatí!

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi – konzultace zdarma!
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz,
776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

Hej, člověče boží
DS Jiráskova divadla v Hronově
si pro předvánoční čas připravil
vystoupení s názvem Hej, člověče
boží. Divadelní představení s biblickým příběhem se zde uskuteční
18. prosince od 19 hodin.

Kalendář
Nového Hrádku
Patrioti městyse Nový Hrádek se
mohou těšit na originální stolní kalendář na rok 2019 s motivy tohoto sídla. Kalendář stojí 100 korun
českých a k zakoupení je na úřadu
městyse.

Zimní noviny
Právě vyšly Zimní turistické noviny
Kladského pomezí. Najdete v nich
mnoho zajímavých informací, které se vztahují k poznávání našeho
regionu v chladnějším období roku.
Nechybí například články o naučné
stezce v Obůrce Klopotov či o únikové hře na motivy pohádky Třetí
princ v areálu adršpašského zámku.
Zima se blíží… Očekávejte proto
i inspiraci pro běžkařské túry.
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146
178
Vážení a milí čtenáři,
dnes se budeme věnovat velmi žhavému tématu
a to tzv. šmejdům a jejich nejčastějším trikům. Nevědomky podepíšete slmouvu, nezačnou vám dodávat
elektřinu a už vám hrozí pokutami až několika tisíc
korun, které mohou dojít bohužel až k exekuci. Tak
jednají některé společnosti, které obcházejí po domech zákazníky a nabízejícím jim neexistují slevy
na elektřinu nebo plyn. Nejčastější triky, na které je
potřeba si dávat velký pozor:
● Jsem od vašeho dodavatele.
Velmi často se podovodníci představují pod hlavičkou distributora, přičemž
jeho správný postup je vyvěšení výzvy několik dní předem.
● Přicházím z úřadu zkontrolovat ...
Žádný úředník, ani státní ani městský, nikdy nechodí kontrolovat cokoliv.
● Jenom mi tady něco podepiště (protokol o odečtu elektroměru nebo
jiný nevinným papír).
Lidé si často myslí, že podepisují protokol o provedení odečtu nebo jiný nevinný papír. Bohužel přitom se nevědomky upíší neserióznímu dodavateli.
Žádný doklad o provedení kontroly či odečtu přitom neexistuje. Pracovník
distribuce si odečte elektroměr sám a nikoho nenutí nic podepisovat.
● Nabídka platí jen dnes zítra už ne.
Pokud jde o seriózního dodavatele tak má nastavené ceníky, které platí i zítra a dá vám čas na rozmyšlenou.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

Vánoční stromky
jedle, smrčky,
borovice

Příběhy Policka

všech velikostí,
balení zdarma

Za finanční podpory Královéhradeckého kraje vznikla brožura
Příběhy Policka. Představí vám zajímavé osobnosti spjaté s městem
Police nad Metují a jeho nejbližším
okolím. Chybět nebude například
příběh bratrů Pejskarových, rodiny Katschnerů či osudy Jaroslava
Vancla, s jehož jménem je spojena
legendární stavebnice Merkur. Brožura je zdarma k dispozici v polickém informačním centru.

ZA NEJNIŽŠÍ
CENY
tel. 721 161 034
Horní Radechová 215

Romana a Josef Hendlovi, majitelé soukromého náchodského muzea,
které se zaměřuje na historické kočárky a patentní listiny, mají důvod
k radosti. Jejich bohulibé činnosti si všimla hned dvojice publikací.
První z nich je Česká kniha rekordů, druhým titulem pak další publikace z populárního televizního cyklu Toulavá kamera. Gratulujeme!
Připomeňme, že Muzeum kočárků a patentních listin působí v Náchodě
od roku 1995. V minulém roce byla jeho činnost podpořena i z prostředků náchodské městské pokladny.
Foto echo
Elton hodinářská, a. s.
Náchodská 2105,
Nové Město nad Metují

Hledá na pracovní pozici:
OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHU
Požadujeme: vyučení v oboru, praxe min. 3 roky

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽ HODINEK
Předpokladem: manuální zručnost a chuť se učit.

PRACOVNÍKA DO GALVANIKY
Požadujeme: chemické vzdělání
zlacení, niklování, rhodiování

PRACOVNÍKA NA VÝPOMOC DO ÚČTÁRNY
- brigáda DPP

PŘIJMEME
OBSLUHU
DO KASINA
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356,
720 042 671
R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

SLEVA

Pro uvedené pozice nabízíme jednosměnný provoz,
zázemí ve společnosti s dlouholetou tradicí,
příjemné pracovní prostředí, příspěvek na stravenky,
5 dní zdravotního volna, práce v čistém pracovním prostředí.

20%

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese:
ilona.holancova@prim.cz

PRO RODINY
min. 2 osoby

SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

Ů

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 1. 2019 r.

STUDIO THE BLOOMA UVÁDÍ

LOUPEŽNÍCI
NA CHLUMU

aneb statečná Bibiána
Premiéra v pátek

21. prosince 2018

v budově Muzea v Jaroměři,
začátek 20.00 hodin,
vstupné 50,-Kč.

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Byt 3+1, N. Město n/Met., ul. Nad Stadionem
Prodej družst. bytu
(77 m2) s lodžií v přízemí panel. domu,
v klidné části, případně směna za byt 2+1,
PENB:G.

Řadový RD, Police n/Met., ul. Smetanova
Velký, čtyř podlažní
RD z r. 1989, s pozemkem 247 m2, velmi
klidné a slunné místo,
velký balkon, ihned
k předání. PENB:G.

180775

180768

cena: dohodou

cena: 2.100.000,-Kč

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí
RD s bytem 3+1 po rekonstrukci, nová koupelna s WC, dále garsonka v rekonstrukci,
pozemek 940 m2
u lesa, samost. garáž,
PENB: G.
180717
cena: 1.650.000,-Kč

Exkluz. pozemek pro RD, N. Město n/M
Poz. 1.000 m2 pro
výstavbu na klidném
a slunném místě,
ul. Stavební, veškeré sítě na pozemku
k okamžitému napojení, nutno vidět.
180771
cena: 1.700,-Kč/m2

Bývalý mlýn po rekonstr., Miskolezy, okr.NA
Nadst. vybavený, zatepl. dům po exkluz.
rekonstr. na samotě
s 1,5 ha pozemků, 3
samost. velké byty
(už.524 m2), všechny
IS. PENB:G.
180703
cena: 7.900.000,- Kč

Dvougenerační RD, Meziměstí, ul. Školní
RD se 2 BJ 3+1 (74
m2, 75 m2), UP 225
m2, po část. rekonstr. rozvody, z části
zateplení,
balkon.
dveře. poz. 1309 m2,
PENB: G.
180787
cena: 1.200.000,-Kč

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

* 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

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Největší
nočních
výběr vá
odě
ů v Nách
stromečk okolí !
a v jeho

od 1. 12. 2018

Široký sortiment borovic,
černých borovic, jedlí,
smrčků či stříbrných smrčků.

NOVINKA A HIT LETOŠNÍCH VÁNOC: nádherná
kavkazská jedle z DÁNSKA - za akční ceny!
Prodejní doba od 8:00 – 18:00 hodin.
Stánek ovoce a zelenina GLOBUS (vedle LIDLU).
Balení stromků zdarma!

1.-9. 12. 2018

Zvěřinové hody

Pečlivě připravené chody
z divočáka, daňka a jelena

31. 12. 2018
od 19.00 hodin

Silvestr 2018

Živá muzika, novoroční přípitek
a malé půlnoční pohoštění
Vstupné 240,ZÁMECKÝ HOTEL U RAJSKÝCH
SMIŘICKÝCH 1280
547 01 NÁCHOD
www.zameckyhotel-nachod.cz
Tel. 491 426 503 / 722 927 488

str.

Tel./Fax: 491 424 522

S
I
M
O
N
A

D
Í
V
K
A
E
C
H
A

Rozhovor s Romanem Ptáčkem, předsedou klubu Volejbalové
centrum nad Metují.
1. Část: Začátky, úspěchy
Povězte, jak to vlastně všechno začalo?
Na podzim 2010 mě v partě volejbalových „plácalistů“ oslovil kamarád, jestli
bych nenaučil jeho dva syny volejbal. Má
reakce byla jednoduchá: „Blázníš? Já?
Vždyť jsem nevolejbalista, jen hobík.“
Jeho odpověď byla: „Ale jsi asi jediný
ochotný se jim věnovat.“
No a na první trénink si dva bráškové přivedli 13 kamarádů. Začal jsem se
tedy zajímat o tréninky a volejbalovou
metodiku a už po roce jsme se přihlásili
do Okresního přeboru.
Jen z čisté zvědavosti – s jakým výsledkem?
Skončili jsme tuším poslední, ale to
nebylo vůbec důležité. Důležité bylo, že
jsme začali něco, na co tady neměl nikdo
jiný odvahu, nebo chuť, čas… Nevím.
Tím ale začala exhumace mládežnického volejbalu v Novém Městě nad Metují.
V únoru 2012 jsme pak ve spolupráci
s TJ Slavia Hradec Králové zorganizovali volejbalové předváděčky na 1. stupni
základních škol a zároveň jsme položili
i oficiálního základ klubu Volejbalové centrum nad Metují s vlastním IČ.

A díky ředitelce Vitverové ze ZŠ Krčín
vznikl na škole i první kroužek minivolejbalu, do kterého se tenkrát přihlásilo
jen 11 dětí. Od té doby s námi už ale
sportovalo skoro 500 dětí, některé sportují dodnes.
Za naši velmi krátkou historii už děti
v šestkovém volejbale získaly zlatou
medaili v okrese, bronz v kraji a v krajském přeboru i 2x zlatý mistrovský titul.
S minivolejbalem se každoročně nominujeme až do celorepublikových kol,
největším úspěchem je 5. místo v ČR
v kategorii do 12-ti let.
A stále to po trenérské stránce táhnete
sám jako „hobík“?

Nééé. Velmi záhy po založení VoCe-čka (Volejbalového centra) jsem získal
oficiální trenérskou licenci a nyní již
sám pořádám školení pro nové trenéry
či pedagogy. Postupně jsem dal dohromady komplexní trenérský tým, který se
stará jak o mini na 1.stupni, tak o žáky
na 2. stupni i dospěláky. Celkem máme
9 aktivních trenérů a dalších 8 je připravených jednorázově vypomáhat na různých akcích. Teď plánuji se svým týmem
založit v Novém Městě víkendovou Volejbalovou školu pro mládež i dospěláky
a ve formě kurzů je nechat aktivně sportovat. Obecně se ale dospěláci, ochotní
věnovat se dětem, shání velmi těžko.

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
Zatímco před sto lety předávaly informace dráty telegrafního vedení, náš
moderní svět stěhuje informační toky pod zem. Na snímku pokládání optických kabelů v Náchodě.
Foto echo
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foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

ECHO

OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

