Příští Echo vychází 28. května 2021
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IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

AMMANN, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Zvyšujeme stávající výrobu a rozjíždíme nové projekty.
Hledáme proto nové kolegy do výroby a na odborné a technické pozice.

ZÁMEČNÍK
SVÁŘEČ
LAKÝRNÍK
TECHNOLOG SVÁŘENÍ

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

PLÁNOVAČ
KONSTRUKTÉR
VALUE ANALYST
OPERATIVNÍ NÁKUPČÍ

WWW.NOVINYECHO.CZ

28 000 VÝTISKŮ

Implementujeme systém pro automatizaci účetních procesů, který také sami používáme.
Automatizovaně - zpracováváme data bank, platebních karet a terminálů, klientských aplikací,….
- účtujeme prodej přes eshop - platební brány, Zásilkovna,….

Hledáme do týmu zkušenou samostatnou účetní s praxí k účetnímu řízení těchto procesů

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
www.billcom.cz
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ZA DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI VÁM NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou!
• Dobré mzdové podmínky
• Nástup možný ihned nebo dle dohody

Nutrin s.r.o.
Zastavilka 60
518 01 Dobruška

INNOVATIVE

NUTRITION

DÁLE NABÍZÍME BOHATOU NABÍDKU BENEFITŮ!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Kontaktovat nás můžete na našich webových stránkách a FB.
www.budammann.cz | Facebook - Beammann

Z důvodu navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pozici:

Zavolat nám můžete na telefonní číslo
778 765 992 – HR Generalist – Nikol Chaloupková

OPERÁTOR VÝROBY

- jednosměnný provoz
- vhodné pro absolventy
- vhodné i pro zahraniční pracovníky
- oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
- požadované vzdělání – vyučen
- nástup možný ihned

Ammann Czech Republic a. s. | Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují | tel. 491 476 111
Podrobnosti naleznete na: www.ammann.com | © Ammann Group

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací
a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2
část lze přebudovat
na bydlení
KONTAKT: 724 284 224

NABÍZÍME:

OŘECH II. LEDVICE
nad 20q 355,- Kč/1q
(cena vč. DPH a dopravou po regionu ZDARMA)

Celý ceník na www.paliva-jelen.cz
Objednávky osobně:
Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292
Telefonicky: 491 471 164, 606 223 635, 724 236 398

NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 939 (NJ)

Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení

- dobré platové podmínky
- stabilní a dlouhodobé zaměstnání ve ﬁrmě s mnohaletou tradicí
- příspěvek na stravování
- možnost stravování přímo v areálu společnosti
- příspěvek na dovolenou
- 13. plat
Kontakt:
- možnost profesního růstu
Jaroslav Suchochleb
- osobní ohodnocení
Tel.: 602 272 053
e-mail: suchochleb@nutrin.cz

Delta
Centrum zdraví a krásy s.r.o.
Přijme po pandemii do znovu otevřeného salónu
v Dolní Radechové u Náchoda zaměstnance na pozice

MANIKÉRKA – PEDIKÉRKA, KOSMETIČKA.
Přijďte k nám do příjemného kolektivu,
budeme se těšit na krásný start.
Prosím volejte na tel. 736 767 580
nebo pište na e-mail: dolezalova.petra@tiscali.cz

Špetka krásy
do každé domácnosti
Nabídka ručně vyráběného a malovaného skla
od českého výrobce

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

ECHO

www.novinyecho.cz

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 Ruda a Libor s rodinami.

VZPOMÍNKA

e-mail: echo@novinyecho.cz

pan Zdeněk Hák
z Jizbice.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 20. května 2021 to bude sedm smutných let,
kdy naposledy dotlouklo srdíčko
naší milované maminky, babičky a prababičky,

paní Anny Štěpánové z Libchyně.
Nikdy nezapomeneme
zarmoucená rodina

Zachraňme kapli
Spolek pro záchranu kaple sv.
Jana Nepomuckého v ulici Českých
Bratří v Novém Městě nad Metují vás zve na prohlídky 14. až 16.
května. Vyzdobená kaple, která je
kulturní památkou, bude otevřena
ve dnech svatojánské pouti vždy
od 15 do 17:30 hodin dle platných
hygienických předpisů.

Den vítězství aneb slavnostní ohňostroj
novoměstského starosty
Navzdory kovidu a s tím spojených omezujících opatření se radnice
v Novém Městě nad Metují rozhodla uspořádat slavnostní ohňostroj.
Na sociálních sítích to vyhlásili ve středu 5. května v ráno následujícím
textem: „V sobotu 8. května 2021 ve 21 hodin ozáří novoměstské nebe slavnostní ohňostroj ke Dni vítězství.“

V pátek 7. 5. v 0:48 hodin dochází k upřesnění a na facebooku jsou zveřejněny bližší informace: „S cílem umožnit maximálnímu počtu občanů
našeho města zhlédnout ohňostroj upřesňujeme místo odpalu. Tím bude
louka nad Františkem směrem k Přibyslavi. Prosíme všechny, kteří se přijdou podívat, aby dodržovali hygienická opatření vyplývající z nařízení
vlády. Děkujeme a věříme, že se vám bude ohňostroj líbit!“ O necelých
7 hodin později je však všechno jinak a nový text hlásá: „!!ZRUŠENÍ
OHŇOSTROJE dne 08. 05. 2021!! Vážení spoluobčané, bezprostředně
po zveřejnění informace o místě konání ohňostroje, kterým město chtělo
dne 8. května 2021 symbolicky oslavit Den vítězství, byla zaregistrována velká odezva veřejnosti. Z té mj. vyplývalo, že na místo ohňostroje se
dostaví velké množství občanů. Hrozilo tedy riziko, že by
mohlo dojít k porušení pandemického zákona. Z uvedených
důvodů se město rozhodlo
tuto akci zrušit s tím, že se ohňostroj uskuteční při nejbližší
vhodné příležitosti. Děkujeme
za pochopení.“
Jeden z prvních komentářů
z facebooku na leták, kde pan
starosta zval na ohňostroj, ale
nechtěl upřesňovat místo odpalování ohňostroje: Komen-

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Prvorepubliková vila s bohatou historií po původním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko.
Dipozice: 1.NP vstupní hala se zimní zahradou,
jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracovna. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou
5 apartmánů se sociálním zázemím a technickými
prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený proCena: info v RK 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.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Byl mi doručen „příkaz“, kterým mi byla uložena pokuta za
přestupek. S pokutou ani přestupkem nesouhlasím. Můžete mi
s tím nějak pomoct?

Dne 19. 5. 2021 uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustil

VZPOMÍNKA
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Neprůjezdný
viadukt
Průjezd pod železničním viaduktem ve Sportovní ulici v České Skalici je pro automobily zcela uzavřen.
Důvodem je jeho rekonstrukce, která bude probíhat pravděpodobně až
do konce května. Pro pěší je vozovka pod mostem průchozí, ale pouze
v případě, že neprobíhají stavební
práce.

str.

Tel. 602 103 775

tář K. F. „Jinými slovy – v určitou
hodinu se dívejte na všechny strany
a odněkud to začne lítat. A jestli budete koukat z okna a shodou okolností budete mít před sebou panelák,
tak máte smůlu, no.“ Pan K. F. pořádal a organizoval ještě s dalšími
osobami setkání s občany v Sokolovně a pan starosta a spol. z nich
dělal hlupáky a zesměšňoval je, že
tu akci nejsou schopni ani pořádně zorganizovat. Tak jim teď náš
pan starosta, organizátor, ukázal,
jak má být zorganizovaná akce, aby
měla u občanů velký úspěch.
Několik dalších komentářů nespokojených občanů na facebooku:
„Kocourkov nad Metují - A tyto
lidé řídí Nové Město nad Metují - Proč zveřejňovali místo? Aby to
mohli zrušit? - To už je jak ve vládě něco oznámit a hned zrušit - Jste
kašpaři nic jiného.
- Toto je moc roztomilá variace
na téma: Otevřel si hospodu, ale
chodili mu tam lidi… - Naše radnice opravdu perlí….. Tak nějak mi to
připomíná jednání a rozhodování
naší vlády.“
Já se domnívám, že pan starosta
Petr Hable po zkušenostech s vlastní Covidovou párty na Dobrošově,
za dodržení všech hygienických
opatření usoudil, že nastala vhodná příležitost pro uspořádání slavnostního ohňostroje pro občany,
bez občanů. Pozorně se podívejte
na chronologický postup s ohlášením a zrušením odpalu.
Ve středu na pozvánce upozorňuje vedení města, že nebude
vzhledem k epidemiologické situaci dopředu zveřejňovat místo odpalování. V pátek v 0,48 hod. oznámí
místo odpalu, aby hned na to v 7,28
hod vítězoslavně zrušilo konání
ohňostroje. A tak to funguje na našem úřadě, kde levá ruka neví, co
dělá pravá.
R.Mach

Odpověď:
Proti příkazu se můžete bránit podáním „odporu“. Ten je třeba podat
do 8 dnů ode dne doručení příkazu, přičemž lhůta běží ode dne následujícího po doručení. Pokud podáte odpor včas, doručený příkaz se tím ruší v celém rozsahu.
Správní orgán, který o věci rozhodoval, pak pokračuje v šetření přestupku. V tomto řízení máte
právo navrhovat důkazy, vyjádřit své stanovisko a seznámit se s podklady ve spise, to vše ještě
před vydáním rozhodnutí. V řízení se můžete nechat zastupovat.
Po provedení správního řízení pak správní orgán znovu rozhodne. Součástí dalšího rozhodnutí, je-li obviněný uznán vinným, zpravidla bude i povinnost zaplatit náklady přestupkového
řízení ve výši 1000,-Kč. Ty se v rámci příkazu nehradí. Přistoupíte-li na pokutu v příkazu, další
náklady neplatíte.
V případě, že odpor není podán, stává se příkaz pravomocným a nebude-li uhrazen ve lhůtě
uvedené v příkaze, může být pokuta vymáhána formou exekuce.

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

Techem, spol. s r.o.,
Purkyňova 518, 547 01 Náchod

přijme pracovnici na pozici Front Ofﬁce
Nabízíme:
 práci ve stabilní a vedoucí společnosti v daném oboru – 27 let v ČR
(www.techem.cz)
 zaměstnanecké výhody např.: příspěvek na stravování, bonusy/prémie,
pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno sickday
 20.000 – 25.000 Kč/ měsíčně
Požadujeme:
 minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 velmi dobrá uživatelská znalost PC (MS Ofﬁce – zejména Excel, Word)
 samostatnost, komunikativnost, ochotu učit se novým věcem
 zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost a odolnost vůči stresu
 aktivní přístup a časová ﬂexibilita
 praxe v administrativě, zkušenosti s komunikací se zákazníky výhodou
Pracovní náplň:
 příprava podkladů pro rozúčtování nákladů za energie (teplo a voda)
 činnosti spojené s rozúčtováním, servisem přístrojů a fakturací služeb
 kontrola dodaných podkladů a samostatná komunikace se zákazníky
Nástup:
 1.8.2021
Kontaktní osoba Ing. Vodička tel: 724 882 638
nebo mail: miroslav.vodicka@techem.cz

Významný světový vědec
Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
lesnický pěstitel, ekolog, výzkumník
a vysokoškolský pedagog, narozen
v roce 1954 v Bezděkově nad Metují
a bydlící v Novém Městě nad Metují
byl v prestižním žebříčku Stanfordovy
univerzity zařazen mezi 2 % nejcitovanějších vědců světa za rok 2019. V seznamu, který pokrývá všechny vědní
obory zahrnuté do databáze SCOPUS,
a v pomyslné konkurenci 160 tisíc
hodnocených aktivních vědců z celého
světa, obsadil místo v druhé tisícovce.
Zveřejněný seznam Stanfordovy univerzity obsahuje jména celkem 359
vědců, kteří působí na výzkumných
institucích v České republice. V roce
2019 měl prof. Vacek v databázi SCOPUS 222 citací z prestižních vědeckých
časopisů psaných v angličtině, v nichž
bylo ocitováno 103 různých prací z oblasti lesnických, biologických a environmentálních věd. Od roku 2005
působí na Lesnické a dřevařské fakultě
České zemědělské university v Praze
a v letech 1979-2005 pracoval na Výzkumné stanici Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti
v Opočně.
Blízký vztah má tento úspěšný vědec-lesnický pěstitel také ke Krkonoším i Orlickým horám a k Trutnovsku.
Zde po absolvování Lesnického od-

borného učiliště
ve Svobodě nad
Úpou
(1970)
úspěšně vystudoval čtyřletou
Střední lesnickou technickou
školu
(SLTŠ)
v Tr u t n o v ě
(1970), kde maturoval v červnu 1974.
Tyto lesnické školy jsou právem hrdé
na svého úspěšného žáka. Jsem rád,
že mohu prohlásit, že jsem mj. byl též
jeho učitelem na trutnovské SLTŠ, kde
u mě úspěšně odmaturoval z českého
jazyka a literatury a tehdejší informatiky v roce 1974. Patřil k úspěšným
žákům, i když některým se mohl jevit jako málo průbojný. Avšak svou
pracovitou houževnatostí se zařadil
mezi vynikající studenty. Během svého
života se vypracoval mezi světové lesnické výzkumníky, pedagogy a vědce
s mezinárodním světovým renomé.
Sympatické na Stanislavovi je nejen
jeho vědecká erudovanost a smysl pro
morální hodnoty, ale i zároveň skromnost. Proto jeho pozoruhodnou osobnost a dílo světového formátu a ohlasu rád připomínám v našem regionu
Náchodska, Novoměstska, Opočenska
i Trutnovska.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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Náchodská nákladní přeprava
MBR BUS s.r.o.

Provádíme:
skrývku pozemků
z
z
trhání kořenů a pařezů, naložení
a odvoz materiálu
včetně ULOŽENÍ na skládku

Nejen
pro
ﬁrmy!

KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520
Sklápěčka 8 tun.

Nakladač UNC

Tel. NONSTOP: 602 145 222

NĚMČINA překlady a kurzy
tel. 603 440 969

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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Nabízíme k pronájmu průmyslové prostory
vhodné k výrobě nebo ke skladování
Místo: průmyslový areál IDA Malé Svatoňovice
z
Možnost parkování osobních vozů
z
Manipulace pomocí našich vysokozdvižných vozíků

Nabízíme možnost osobní prohlídky a konzultace pro výběr
vhodných prostor.
Možnosti oddělených výrobních skladových prostor od 100m2
– 1500m2

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

kontakt: 777 861 555, info@bejrspedition.cz

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz
Firma Zdeněk Bejr spedition s.r.o.
se sídlem v Malých Svatoňovicích
přijme

z
Opraváře nákladních automobilů
z
Řidiče sklápěcích vozů
z
Řidiče, ŘP sk. C
z
Řidiče, ŘP sk. C + E
z
Jeřábníka
Nabízíme:
z
profesionální přístup ve firmě s dvacetiletou tradicí
z
firemní telefon
z
navigaci
z
zálohy na mzdu v průběhu měsíce
z
možnost proplácení diet v hotovosti

kontakt: 777 861 555, info@bejrspedition.cz

Jarní údržba zahrad
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www.novinyecho.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
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Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
referent/ka – sociální pracovník/sociální pracovnice




$47











Oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí MěÚ
Nové Město nad Metují



Předpokládaný termín nástupu:
1. června 2021 nebo dle dohody.

Vstupenky
do skal koupíte
online
Zájemci o návštěvu Adršpašských
skal si mohou zakoupit vstupenku
na prohlídkový okruh online. Na nových webových stránkách pořídíte
i parkovací lístek pro vjezd na parkoviště. Nákup online vstupenek a parkovného tak pomůže s regulací návštěvnosti i dopravy. I nadále bude možné
zakoupit vstupenky i parkovné na místě, hrozí ale, že bude vstup vyprodaný
a parkoviště plná. V těchto dnech zároveň startuje mezinárodní informační
kampaň, která o novinkách informuje
ve čtyřech jazycích.

Přihlášky podávejte do 19. května 2021
Bližší informace podá Dagmar Dvořáčková,
vedoucí Oddělení sociální prevence, telefon: 491 419 645,
mobil: 605 201 085, e-mail: dvorackova@novemestonm.cz
Více informací na
https://www.novemestonm.cz/urad/volna-mista/
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www.expresscash.cz

775 710 521
VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

NONSTOP
BEZOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

STŘEDISKO BROUMOV

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

NA
A NAFTU A BENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI

PALIVA

50 haléřů / litr
r při nákupu nad 500 Kč

KVALITNÍ
DIGITÁLNÍ VÁHA
POCTIVÁ MÍRA

70 haléřů / litr
r při nákupu nad 1 000 Kč

NOVÁ

e-mail : paliva@olvan.cz
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TEL. 777 24 86 24
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Sortiment: dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

I
I

Běloveská 237, 547 01 Náchod

www.olvanpaliva.cz

TAKOVÁTO KŘESLA

Volejte:
775 720 820
491 428 594

ŠKOLNÍ POTŘEBY

OPÁLOVÉ SVĚTLO
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třída Osvobození

Tyršova

Malé
náměstí

Na Příkopech

Mírové
náměstí

Van

čur
Tel.:
Přad401
ova +420 725 761
lácká

Adršpašské skály v minulosti trápily
návaly návštěvníků a častý kolaps dopravy. Docházelo tím i k ničení přírody. Nový rezervační systém má za cíl
těmto situacím zabránit. Díky tomu,
že si návštěvníci budou moci zakoupit
online vstupenku i online parkovné
na určitý den a hodinu, očekáváme nejen rozmělnění návštěvnosti do celého
dne, ale i zmírnění dopravní zátěže. Pro
návštěvníky, kteří si zakoupí parkovné
online, je k dispozici jedno ze tří parkovišť na místě.

Stěn
ava

Police
n. Metují
www.cdsnachod.cz

va

OLVAN PALIVA Náchod

90 haléřů / litr
r při nákupu nad 2 000 Kč

tano
Sme

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod

K

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

Autobusové
nádraží

Lidická
Polsko

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

www.cdsnachod.cz

MV č.34/2016 Sb.

NĚMČINA
Překlady - běžné, odborné, soudní
Výuka - kurzy i individuální
Tel. 603 440 969

Příjem inzerce: e-mail: redakce@novinyecho.cz

přes www.novinyecho.cz

nebo tel. 602 103 775
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www.novinyecho.cz
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BYTY
*Prodám pěkný byt v os. vlastnictví
2+1 60 m2 v Náchodě. RK nevolat.
Tel.736 628 106
*Pronajmu byt 1+1 38 m2 v činžovním domě v blízkosti centra v Náchodě. Možnost parkování auta ve
dvoře. Tel. 603 853 095
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1
po celkové rekonstrukci, I. NP,
jižní strana, obytná plocha 50 m2,
balkón, 2x sklep. Lokalita: Nerudova ulice v České Skalici. Kontakt: bytcs1@gmail.com
* Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
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*Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě v klidné části sídliště u nemocnice s výhledem na Bražec. Převod
do osobního vlastnictví je možný v
roce 2033. Tel. číslo 776 321 263.
*Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Poříčí, nájem 6.000 Kč + 1500 Kč služby,
nutná kauce. Tel. 603 49 54 79
*Pronajmu byt 2+1 ve Velkém Poříčí, nájem 7.000 Kč + služby 2.000 Kč,
kauce nutná. Tel. 603 49 54 79
*Pronajmu dlouh. byt 2+1, 50 m2
+sklep, 2.NP, v NA Bělovsi -u Korunky + parkoviště u domu, náj.6.000 Kč
+voda 1000,- +el. +plyn +kauce, volný od 6/21, tel.608 903 050
* Prodám družstevní byt v Náchodě na Brance ul. Václavická,
51 m, cihlová konstrukce, 3 patro,
pokoj, koupelna s vanou, kuchyň,
plynové vytápění. Tel. 739 433 396
*Pronajmu plně zařízený mini byt
v nově zrek. domě v NA, Šafránice,
park. u domu. Max. pro 1 osobu,
ideální pro studenta. Náj. 2.800,-Kč
+zálohy na služby 1.700,- Kč +kauce,
tel. 608 903 050
*Prodám nový luxusní družstevní
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním parkovacím
stáním, nebo možnost pronájmu.
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový prostor) v blízkosti centra
Nového Města nad Metují (cca 250
m od autobusového nádraží). Lze
využít jako kancelář či poskytování
služeb. Po kompletní rekonstrukci.
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

*Pronájem velké garáže v Bělovsi.
Možnost garážování obytných přívěsů, nákladních a osobních vozidel.
Cena 800 Kč os. aut. za měsíc, obytný přívěs 1000 Kč, nákladní vozidlo
1400 Kč. Telefon 602 145 222

NEMOVITOSTI
*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stáří. Může být malá výměra,
nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

e-mail: echo@novinyecho.cz
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
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i
poškozené věci, veškeré hračky
KDN aj., různé vláčky MERKUR
aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r.
1975, hodiny, hodinky, hudební
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo,
porcelán, obrazy, knihy, časopisy,
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s hodinářskou tématikou: hodinky, hodiny, budíky, propagační materiály, knihy,
plakáty, různé součástky i díly,
např. od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Hledám občasnou výpomoc s
údržbou urnového hrobu na hřbitově v Náchodě. Tel.608 001 492.
* Zpracování účetnictví, daňové
evidence a mezd. Volejte tel. 604
154 263.
*Nevidomá hledá pro doprovod cca
1-3 h. po 15.00 1× týdně senior do 70
let, mobilita vítaná: procházky, nákupy, lékař atd. Odměna dohodou.
Tel.: 606 794 889.
*Nabízím řešení paranormálních
(anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit. Diskrétně.
Vyhledám geopatogenní zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včetně odvozu odpadů.
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel.
603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů,
VHS a DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel.
606 629 767

PRODÁM

KOUPÍM
*Jsem sběratel a rád koupím Autodráhy Ites, Gonio, Faro. Celé sety
nebo jen autíčka. Prostě vše. Telefon:
739 231 783
*Koupím válcový šrotovník mačkač
obilí. Nabídněte. +420 739 711 628
*Koupím zlaté a stříbrné mince
šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 604 16
44 85
*Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku.
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci.
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
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Řešíte
zdravotní problémy?
Pomohu vám přírodní cestou.
Tel.: 601 160 085 (18-20 h)

www.leskojanek.cz
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.

AUTO - MOTO
*Koupím
jakýkoliv
motocykl JAWA s doklady i bez a nové
náhradní díly. Tel.: 777 222 232

Hledáme zaměstnankyni
na pracovní místo

šičky ve výrobě
Více informací
na tel.: 777 737 124

RŮZNÉ

*Starší elektrokolo LECTRON s
nízkým nástupem prodám. Dojezd
50 až 80 km dle terénu. Cena 9tis Kč.
15km od Náchoda. Tel. 606 690 702
*Prodám nový masivní zahradní
set: Stůl fošnový a 2 x masivní fošnová lavice. Rozměry: stůl cca 180
x 70cm, výška 75 cm, lavice délka
180 cm síla 4,5 cm Cena 3800,-. Stůl
laťový a 2 x masivní laťová lavice.
Rozměry: stůl - 180x70cm, výška75cm, lavice - délka 180cm síla 4,5
cm. Cena 3400,-. Volat po 15. hod.
tel 778 773 290
*Prodám kulatý stůl o průměru
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel.
602 103 775
*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 odvozu, kapacita vleku až
20 prms. Telefon 725 071 731

str.

Tel. 602 103 775

*Převedu záznamy z videokazet na
DVD nebo Flešku, levně. Tel. 777
554 484.
* Suchá pedikúra k vám do domu
737719219
*Prodám stránku na Facebooku založenou v r. 2010. Jsem zakladatel, 17500
členů. Dlouhodobě se o ní nestarám.
Myslím, že by se mohla hodit začínajícímu youtuberovi, influencerovi, nebo
pokud někdo chce nabízet nějaké produkty. Prodám tomu, kdo dá nejvíce.
Pod 1000 Kč nepište. Tel. 724 189 416

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-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

Ů

Vyklízení a likvidace
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Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice
životního prostředí na úseku ochrany ovzduší
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
z
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvalý pobyt
z
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme
z
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, technický směr
výhodou
z
zkušenost se samostatným řízením projektů výhodou
z
praxe ve veřejné správě výhodou
z
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/řidička
z
dobrá znalost práce na PC
z
komunikativnost a vstřícný přístup k občanům
z
spolehlivost a samostatnost
Nabízíme
z
pracovní poměr na dobu neurčitou
z
nástup do pracovního poměru 01.06.2021 nebo dle dohody
z
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
z
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 20.05.2021

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

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

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

www.novinyecho.cz

„Beránek jako divadlo…“
Dovolím si, z pozice dlouholetého
principála loutkového divadla Dětem
pro radost v Náchodě a bývalého programového manažera Městského divadla v Náchodě, reagovat na článek
autora –rmáše- „Beránek jako divadlo…“ z Echa 10/2021.
V zásadě souhlasím s prvním odstavcem tohoto článku. Sál Městského
divadla Dr. Josefa Čížka skutečně není
vhodný pro pořádání „téměř“ jakýchkoli kulturních akcí, snad krom plesů
a přednášek. Má dlouholetá zkušenost
s tímto prostorem, jen dává za pravdu
autorovi výše zmíněného článku. S trochou nadsázky, vždy směrem k Městskému divadlu říkám, že se jedná o luxusní taneční a společenský sál, nikoli
však divadelní či koncertní. Ale i zde
se dají pořádat různé „komorní“ produkce. Pokud je ovšem k tomu vůle.
Nápadem tehdejšího ředitele „kulturní části“ Městského divadla – Libora
Mojžíše, se řada vystoupení – koncertů uskutečnila přímo na jevišti divadla, kde byla postavena aréna a diváci
a účinkující měli k sobě nebývale blízko, a vznikla tak neopakovatelná atmosféra představení – koncertů, a to i díky
technikům, kteří měli odvahu do toho
jít. To se dnes již neděje.
Samozřejmě, že to nelze aplikovat
na všechna představení či koncerty, ale nezapomínejme, že tu máme
i sokolovnu, kde je nejenom ideální
sál k pořádání koncertů, ale i zázemí
v podobě šaten, restaurace… Jen toho
využít. Ale není to jen o sokolovně,
ale i o parcích, náměstí, zkrátka veřejném prostoru. Bohužel, nesmyslným
zrušením „Kulturního střediska“ tak
v Náchodě není organizace, která by
akce v těchto lokalitách smysluplně
zaštítila a zorganizovala.
Vraťme se však k článku v Echu.
Pokud se někdo skutečně zajímá
o kulturu v Náchodě, tak nemohl přehlédnout fakt, že již několik let řeší vedení města spolu s loutkáři v Náchodě
otázku, kde vybudovat nové zázemí
pro loutkáře. Ale nejen pro ně. Měla
by vzniknout multifunkční ART scéna, kde se budou potkávat jednotlivé
umělecké směry a bude tak „výkladní
uměleckou skříní“ regionu. Z tohoto

úhlu pohledu se mi zdá nákup „Bunkru“ a jeho přebudování na kulturní
stánek jako výkřikem do tmy. Pokud
pominu technický stav této budovy
(místnosti jsou několik desítek let nevytápěny a nevyužívány), tak se rozhodně nejedná o tak rozsáhlý prostor,
kde by mohlo být amfiteatrové hlediště. To vše a mnoho dalšího se plánuje
v novém ART centru, které by mělo
vzniknout na Karlově náměstí jako
jeho architektonické ukončení, a mělo
by být alternativou k již stávajícímu
„kulturnímu vyžití“. Proto je pro řadu

str.

Tel. 602 103 775

lidí, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni a zainteresováni, taková zpráva
spíše z těch smutných. Neboť skupováním pozemků a budov městem Náchod se realizace „našeho“ projektu
posouvá již několik let na „neurčito“.
Jen pro připomenutí - výstavba ART
centra měla již v těchto dnech finišovat do svého konce.
Daniel Šárka, Loutková scéna
dětem pro radost Náchod, bývalý
dramaturg a programový ředitel
Městského divadla Dr. Josefa Čížka
v Náchodě
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Posilujeme náš tým o pozice:

OBCHODNÍ REFERENT-KA
– místo vhodné také pro OZP
앫
앫
앫
앫
앫

SŠ vzdělání
zpracování objednávek, práce v IS
komunikace s obchodním týmem a zákazníky
pracovní doba PO–PÁ 7–15.30
odměny za splnění zadaných úkolů v termínu

NÁKUPČÍ
pro MEZINÁRODNÍ OBCHOD
앫 minimálně SŠ vzdělání, nejlépe se znalostí obchodu
앫 výborná znalost AJ slovem i písmem (polština výhodou)
앫 vyhledávání, analýzy, vyjednávání a dovoz
strategických komodit
앫 samostatná práce v IS spojená s obchodními cestami
앫 odměny za výkon a strategii

775 866 858 | doklady@drana.cz
Zázemí rodinné firmy, zaměstnanecký nákup a parkování v centru Náchoda.

Nově otevřená bezkontaktní automyčka
v Broumově, třída Masarykova 235.
Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

hledá pro region Náchodska vhodného kandidáta na pozici

OBCHODNÍ MANAŽER PRO PRODEJ HNOJIV
A SLUŽEB DIVIZE AGROSLUŽBY

Provozní doba PO-NE od 6:00-22-00.

Požadujeme:

9 minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou
9 výborné komunikační a obchodní dovednosti
9 řidičský průkaz sk. B, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost
9 znalost práce na PC, MS Office-World, Excel
Nabízíme:

9 zaměstnání v prosperující společnosti
9 možnost profesního rozvoje
9 zaměstnanecké výhody – stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění
9 služební automobil, telefon, notebook
9 nástup dle dohody
Typ pracovního vztahu
Typ smluvního vztahu
Délka pracovního poměru

9 práce na plný úvazek
9 pracovní smlouva
9 na dobu neurčitou po zapracování

V případě zájmu posílejte Vaše životopisy
na adresu marik@agrocs.cz.

NĢπϰPĢěãÛěæϰČłãę
vyhrála zlatou cihlu!
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RYCHNOV N. KN.

Středeční
koncerty před
vinotékou
Každou středu až do 13. října
si můžete přijít poslechnout před
vinotéku u sv. Mikuláše na náměstí Čs. Armády v Jaroměři hudební
vystoupení řady různých muzikantů a kapel. Začátek je vždy od
17 hodin a středeční odpoledne si
můžete zpříjemnit nejen hezkou muzikou ale i sklenkou dobrého vína.

