Příští Echo vychází 17. prosince 2021
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české regionální noviny

Dobrá paměť
– základ úspěchu
Kurz paměťových technik
a technik učení
pořádá ve dnech
22. - 23. ledna 2022
jazyková škola Gate Náchod
Dr. Lada Petránková
Informace a přihlášky:
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

Hledáme
distributory
pro roznos letáků
v těchto lokalitách:

Náchod Branka, Staré
Město, centrum, Babí, Malé
Poříčí, Velké Poříčí, Hronov
Nové Město, František,
Kaštánky

www.novinyecho.cz

Vánoční nabídka

2.999,- Kč
Galaxy A03S
3.999,- Kč
Galaxy A12 64GB
Galaxy A7 Lite WiFi 3.599,- Kč
10.499,- Kč
Galaxy A52s 5G
Galaxy S21 128GB 18.999,- Kč

3.499,- Kč
4.499,- Kč
4.399,- Kč
11.499,- Kč
22.499,- Kč

Akce i na více modelů platí do 31.12.2021 nebo do vyprodání zásob.

Nabízíme:

l pracovní poměr s možností
zkrácených úvazků
l pravidelnou mzdu a zajímavé
bonusy
l nenáročnou práci a zaučení,
roznos v místě bydliště

Příležitost pro osoby se zdravotním
postižením.
O případný invalidní důchod
nepřijdete!
Možnost i jako brigáda pro studenty,
ženy na MD, důchodce apod.
Informace na bezplatné
lince 800 800 882 nebo SMS
na 603 990 636,
e-mail: bamoscvejn@seznam.cz

Nová ovocná alej ze starých odrůd je vysazena
Na počest loňského Stromu roku
– jabloně u Lidmanů v Machově –
bylo koncem listopadu vysázeno podél polní cesty ve Volšovině celkem
26 ovocných stromů starých odrůd.
Desítky nadšenců včetně mnoha
dětí posilněných moštem a štrúdlem
přiložily ruku k dílu. Během dvou
hodin tak vyrostla alej, jejíž plody
v následujících letech budou potěšením nejen místním, ale i turistům.
Každý z přítomných si v partě nebo
sám vybral třešeň, jabloň nebo švestku, které zasypal zeminou, opatřil
kůly a oplocením.
Součástí akce byla i soutěž o nejoriginálnější štrúdl, a tak někteří
s sebou přinesli i plech s jablečným

28 000 výtisků

závinem. Štrúdly, mošt i jablkovice vytvořily tu správnou atmosféru. Před
samotným sázením podal informace o stromkách arborista Jakub Hrůša.
Foto: Honza Bartoň

Běžkařská sezóna v Kladském
pomezí byla zahájena
Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny rájem
běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu
najdou 300 km běžeckých tratí, které
jsou za příznivých podmínek pravidelně upravovány. První sníh letošní
zimy se objevil již na konci listopadu
a hned několik dní poté bylo možné
vjet do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace
Královéhradeckého kraje. Ještě před
samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů
z celkem devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu
tratí a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Na webu ski.kladskepomezi.cz
najdete přehled všech běžeckých tratí,
aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová
úprava díky zabudovaným GPS pří-

strojům na sněžných skútrech. Kromě
toho na stránkách nechybí ani tipy
na další zimní aktivity v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost
všech strojů, které upravují lyžařské
běžecké tratě, vyšplhala k rekordním
3000 km. Díky příznivým sněhovým
podmínkám byla po několika letech
opět sjízdná i nejníže položená trať
v Kladském pomezí, která prochází
Babiččiným údolím. Mezi nejznámější
a nejoblíbenější patří trasy v Jestřebích
horách, ale pokud rádi objevujete nová
místa, doporučujeme vyzkoušet stopy
v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově nebo Machova. Zajímavostí je, že
všechny trasy v jednotlivých oblastech
na sebe navazují, takže se na lyžích
můžete projet doslova křížem krážem
naším regionem. Vhodné jsou pro
úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.
Markéta Tomanová
Foto: Jan Holý

ECHO

www.novinyecho.cz

Vzpomínka
Dne 16.12.2021 uplyne pět smutných let, kdy nás navždy opustil

pan Josef VERNER ze Šonova.
Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Chybíš nám. Dcera Hana s rodinou

Vzpomínka
Dne 15. 12. 2021 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek,
manžel a dědeček

pan Jiří Čepek z Náchoda
Stále vzpomínáme manželka s rodinou
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Vzpomínka
Dne 14. prosince 2021 uplyne 26 let,
kdy nás navždy opustil

pan Miloslav Vít z Náchoda.
Stále vzpomíná manželka Vítězslava,
dcera Nataša s manželem
a vnučka Pavlína s rodinou.

e-mail: echo@novinyecho.cz

IP
EU - T

Poděkování
Chtěl bych poděkovat kolektivu
pečovatelek z Hronova vedeným
paní Hrzánovou za jejich těžkou
práci, kterou poskytují seniorům s láskou k bližnímu a velkou
pokorou.
Ještě jednou všem velký dík.
Váš klient

www.realityeu.com

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

NĚMČINA
Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969

Vánoční tvoření
Den před první adventní nedělí
ožily venkovní prostory Vily Komenský v Náchodě Bělovsi předvánočními dílničkami pro děti. Svou
kreativitu zapojily děti se svými rodiči a prarodiči. Vyzkoušet si mohli
výrobu originálních luceren ze zavařovacích sklenic, zdobení perníčků,
připraveny byly i papírové vystřihovánky s různými vánočními motivy,
ale jednoznačně největší úspěch sklidilo tvoření roztomilých látkových
sněhuláků.

Nejrychlejší

půjčka
Ho

Co prozradily statistiky
Arnika zveřejnila statistiky výsadby a kácení stromů podél cest v jednotlivých krajích za rok 2020. Náš Královéhradecký kraj si nevede zrovna nejlépe,
z 12 hodnocených krajů skončil na 10. místě. Z tabulky vyplývá, že bylo v roce
2020 vykáceno 1.907 stromů, ale nových bylo vysazeno pouze 672.

že se podařilo přesvědčit vedení kraje
a přímé spojení je již realitou.
Tím to ale nekončí. V roce 2025
by mělo dojít k zavedení pravidelné
mezinárodní železniční dopravy Pardubice – Hradec Králové – Náchod
– Meziměstí – Wroclaw (PL). Tím
dojde k navýšení dalších přímých
a především rychlých vlaků až do Pardubic (mělo by se jednat o minimálně
4 páry spojů). Proč až za čtyři roky?
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www.expresscash.cz

775 710 521

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd 1

Betlém opět září
Až do Tří králů každý den od 17
do 22 hodin je přístupný betlém manželů Bauerových v Jaroměři Josefově
(Langiewiczova ul. 304). Vedle jesliček stojí již tradičně Ježíškova kancelář, kde všichni děti i dospělí píší
nekonečný dopis Ježíškovi. Schránka
pro dopisy Jéžovi je také u vánočního
stromečku na jaroměřském náměstí
ČSA. Tak piště, ať to stihnete.

Lepší cestování v roce 2022
přímé vlaky z Náchodska do Hradce Králové
12. prosince 2021 přinese jednu
zásadní změnu v železniční dopravě.
Pravidelné přímé vlaky mezi Broumovem a Hradcem Králové bez
nutnosti přestupování ve Starkoči. Konečně po letech snah a různých
pokusů i omylů (v podobě pseudorychlíku) mají obyvatelé Náchodska
přímé spojení dál než do Starkoče.
Společně s hejtmanem Královéhradeckého kraje se podařilo najít řešení
v podobě přímých spěšných vlaků.
7x denně, každé dvě hodiny, některé
spoje pojedou až do Pardubic.
Spěšné vlaky z Broumova do Hradce králové a zpět se budou ve Starkoči
spojovat/dělit s vlaky od/do Trutnova.
Na rychlíky Praha – Trutnov a opačně budeme muset ve Starkoči i nadále přestupovat. Zavedení přímého
spojení nebylo jednoduché. Aby bylo
možné spojování a dělení vlaků, bylo
nutné upravit zabezpečovací zařízení v železniční stanici Starkoč. Velký spor byl o termín, od kdy se toto
přímé spojení zavede. Původní návrh
byl až za tři, spíše čtyři roky (2025), až
ČD nasadí moderní jednotky. To pro
nás bylo nepřijatelné. Proto jsem rád,
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Dne 13.12.2021 uplynou čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustil

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Svobodova
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Menší rodinný domek se zahrádkou,
garáží a dílnou v Náchodě. Celkový stav nemovitosti vyžaduje investici. Dům, je připojen na vodovod, kanalizaci a el. 230/400V.
Vytápění řešeno lokálně akumulačními
Cena: 2 500 000,- Kč kamny. Ohřev TUV el. boilerem.

info: 777 602 884

Vzpomínka
pan Miloš Svoboda
z Nového Města nad Metují.

str.

Tel. 602 103 775

Protože je opět nutné vyřešit spoustu
věcí. Jednou z nich je například obnovení zrušené výhybny v České Metuji.
Dovolte mi popřát Vám v roce 2022
především pevné zdraví, ale také
pohodlné cestování přímými vlaky
do Hradce Králové a zpět, bez nutnosti přestupování ve Starkoči.
Jiří Prokop,
zastupitel města Náchod
Foto Tomáš Ságner

03.10.2019 14:10:38

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

chemické výrobní družstvo,
tradiční výrobce a distributor kosmetiky a nátěrových hmot
se sídlem v Novém Městě nad Metují

seřizovače strojů,
údržbáře

Požadujeme:
n SPŠ nebo SOU technického směru
n znalost kovoobrábění výhodou
n spolehlivost, samostatnost, vstřícnost

Náplň práce:
n údržba a seřizování strojů ve výrobě kosmetiky
n preventivní údržba, vedení dokumentace

elektrikáře

Požadujeme:
n SPŠE , SPŠS , SOU elektro
n vyhláška 50/78 Sb. min § 6
n spolehlivost, samostatnost, vstřícnost

Náplň práce:
n údržba a seřizování výrobních zařízení
n opravy elektrických rozvodů strojů a zařízení
n preventivní údržba, vedení dokumentace
Nabízíme:
n práci ve společnosti s mnohaletou tradicí
n jednosměnný provoz
n týden dovolené navíc, příspěvky na stravenky
n sick days, životní pojištění aj.
Nástup: dle dohody

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
lambertova@detecha.cz, tel. 491 477 133
adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775
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Dětské dopravní hřiště v Náchodě se pyšní moderní novostavbou

Vizualizace

Provozní budova
Projektant:
INS spol. s.r.o., Náchod
Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.
Investor:
Město Náchod
Technický dozor stavby:
Michal Novák
Cena: 23.264.848,73 Kč
Realizace:
září 2020 až září 2021
Provozovatel: Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves,
příspěvková organizace města
Náchoda

Nová provozní budova na dopravním hřišti v Náchodě je moderní
novostavbou, která nahradila nevyhovující zázemí, které bylo pouze z mobilních buněk. Stavba bude
sloužit k dopravní výuce pro širokou
spádovou oblast Náchodska. Dětské
dopravní hřiště využívají mimo rodin
s dětmi také základní školy ze širokého okolí. V přízemí se nacházejí učebny, sociální zázemí, kanceláře, sklad
kol a dílna pro jejich údržbu a opravy.
Připravena je také část pro občerstvení. V prvním patře se nacházejí školící místnosti a skladové prostory. Nad
objektem je terasa s výhledem na celý
areál dětského dopravního hřiště.
Za zmínku stojí, že svou rozlohou
je dětské dopravní hřiště v Náchodě
největším v Královéhradeckém kraji
a nová provozní budova mu poskytuje odpovídající zázemí.

„Stavbou provozní budovy jsme
si rozšířili portfolio staveb, realizovaných v našem regionu. Je to netypická budova, která je téměř 60 metrů dlouhá a je umístěna na volném
prostranství podél jízdních ploch dopravního hřiště“, říká jednatel firmy
Průmstav Náchod s.r.o. Vratislav
Zítka. „Uznání patří také projektantům. Nebývá zvykem, aby se projekt
během výstavby nemusel upravovat
nebo doplňovat, což se tady nedělo,“
dodává Zítka.
„Modernizace provozní budovy
dopravního hřiště, které slouží nejen
pro volnočasové aktivity, ale i pro
dopravní výchovu žáků základních
škol, je největší investicí města Náchoda dokončenou v letošním roce.
Dětské dopravní hřiště je velmi oblíbeným cílem rodin s dětmi, které zde

nyní najdou vyžití v bezpečí moderního areálu,“ uvádí místostarosta
Náchoda Jan Čtvrtečka, do jehož
kompetence tato investice patří.
„Sluší se poděkovat nejen našim
předchůdcům, kteří dopravní hřiště
založili a desítky let se o jeho provoz
starali, ale i zhotoviteli stavby provozní budovy, který za velmi složité
pandemické situace zvládl dodržet
termín stavby i vysoutěženou cenu.
Můžeme se tak po padesáti letech
znovu radovat z moderního dopravního hřiště, které je svým rozsahem,
zázemím i vyžitím ojedinělé v celé
České republice. Je také součástí
nově vznikajících sportovních a kulturních aktivit v lázeňském území,
jehož rozvoj je jednou z našich hlavních priorit,“ upřesňuje místostarosta Čtvrtečka.

Průmstav
Náchod s.r.o.
přeje všem svým
zaměstnancům,
spolupracovníkům
a obchodním partnerům krásné a klidné
prožití vánočních
svátků a do nového
roku 2022 pevné
zdraví, hodně štěstí
a osobních úspěchů.

PF 2022

Skutečnost

Připravujeme nové výrobní linky

Modernizujeme
Rosteme

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
Výrobní mistry
N á k u p č í

Nabíráme
Proto HLEDÁME právě Vás!
Náchod, Běloveská 318 | m: +420 778 002 270

ECHO

www.novinyecho.cz

KOUPÍM

.......

Tel. 777 24 86 24

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu
takováto křesla
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školní potřeby
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Kuchyňské studio
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny
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www.MARCONABYTEK.cz

Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná a nadnárodní firma působící ve strojírenství s dlouholetou zkušeností v oblasti
zpracování trubek a profilů. Sídlo naší společnosti se nachází v Nizozemsku a vlastní výroba v České republice. Boltjes

.......

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

Group tvoří společnosti Boltjes Serial Production - sídlo společnosti v Ermelo v Nizozemsku, Boltjes lnternational výrobní závod v Červeném Kostelci v České republice a logistická síť skladů po celé EU.

VEDOUCÍ NÁKUPU
operativní a strategický nákup|komunikace se zahraničními a tuzemskými dodavateli|vytváření
objednávek a kontraktů na nakupované materiály|řízení a kontrola činnosti dodavatelů ve spolupráci s
mezinárodním týmem konsolidace oddělení nákupu
praxe v oblasti nákupu, týmový přístup |znalost AJ nebo NJ |ekonomické myšlení

OBSLUHA STROJŮ VE VÝROBĚ

Dělnické práce ve výrobě | manuální zručnost • dvousměnný provoz |při plnění
normativu mzda Kč 26.000 + benefity |možnost přivýdělku formou přesčasů
Nabízíme zázemí stabilní mezinárodní společnosti hledající pracovníky pro dlouhodobou spolupráci
| práce na zajímavých projektech (VW, BMW, Audi, Rolls-Royce, BMW, Bosch, Geberit, Linet, aj.) |
zajímavé finanční ohodnocení + benefity| profesní růst | dovolenou do 25 dnů

www.boltjesgroup.com/cz/kariera

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému
CNC obrábění
Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění
na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností,
při nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

Z důvodu intenzivního rozvoje firmy hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátoři/operátorky
výroby

Seřizovači
montážních linek

Drobná výroba v čistém prostředí,
obsluha strojů ve třísměnném provozu

Moderní a zajímavé technologie, seřizování a údržba
strojů. Zaučení i pro absolventy a zájemce bez praxe

Směnový mistr
Organizace práce na přidělené směně
Kontrola pravidel a pracovních postupů
Řízení a motivace zaměstnanců

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou
stravenkového paušálu, podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Kraj podpoří
řemeslníky
Kvůli protipandemickým opatřením přišlo o možnost prezentovat své
řemeslo a prodávat výrobky téměř
80 řemeslníků z Královéhradeckého
kraje a širšího regionu. Tento krok
může být pro některé z nich dokonce likvidační. Královéhradecký kraj
proto přišel s iniciativou, jak zajistit
výrobkům určeným pro adventní
trhy alespoň částečný odbyt. Obrátil
se na zřizované organizace s výzvou,
aby napřímo oslovily zvolené výrobce a dojednaly nákup zboží.
„Máme možnost těmto lidem pomoci. Zakoupením jejich produktů
získáme nejen kvalitní řemeslný výrobek ale především dobrý pocit, že
jsme podpořili lokálního producenta,
který by jinak neměl možnost své výrobky prodat. Nákupem zároveň pomáháme zachovat tradiční řemeslné
postupy a dovednosti našich předků,“
říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast
kultury. „Pomoci řemeslníkům touto
formou se rozhodlo i samotné vedení
kraje a krajský úřad. Nakoupili jsme
například vánoční ozdoby, medovinu
nebo sirupy,“ potvrzuje hejtman Martin Červíček.

ECHO

www.novinyecho.cz

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
nabízí k pronájmu
kancelář o celkové výměře 27 m2
na adrese V Náměrkách 17, 547 01 Náchod.
Kancelář je k dispozici od 1.1.2022.
Bližší informace podá Ing. Jan Domáň,
tel.: 603 815 293, e-mail: doman@vakna.cz

SEZNÁMENÍ
*55 letá žena menší postavy hledá
prozatím kamaráda, který také nechce
být už sám. Tel.736 137 752 jen SMS

BYTY
*Pronajmeme byt 1+1 s balkónem v
Náchodě. Byt po rekonstrukci 50 m2.
Nájem 7500,- + 2000,- záloha na služby. Bezbariérový přístup. Dlouhodobě.
Tel. 733 735 709
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul.
Pražská po celkové rekonstrukci, klimatizovaný. Nájem 10000,-Kč + energie. Tel. 777 73 88 77
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod,
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel.
608 86 98 85

certifikovaní profesionálové v oboru realit
Ing. Martina Tichá
776 622 776

Ing. Martin Tichý
776 622 777

www.realitytichy.cz

*Pronajmeme byt 2+1 v Náchodě, 60
m2, s balkonem, parkování na vlastním
pozemku, po rekonstrukci, 1. nadzemní podlaží. Nájem 9.000 Kč + služby
2500 Kč, dlouhodobě. Tel. 733 735 709
*Nabízím k dlouhodobému pronájmu
družstevní
byt 2+1 v
centru Náchoda. Tel. 602 491 987
*Byt 3+1 v Náchodě k pronájmu, 8 tis.
nájem, 8 tis. inkaso, 10 tis. vratná kauce. Tel.774407168
*Pronajmu byt1+1 42m2 v přízemí RD
v Novém Městě n. Metují. Byt je vybavený, ihned k nastěhování. Informace
na tel. 608 619 374 mezi 17. až 19. hod.
*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě,
Kladská 1523, 1. patro naproti autobusovému nádraží, volný ihned, nájem 5000,-, režie 2100,- kauce 15000,-.
Tel.777 606 801

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

NEMOVITOSTI
*Prodám větší stavební pozemek
v Dolní Radechové, list vlastnictví 208,
par. Č. 2079, celková výměra 2591 m2,

VK LOŽISKA s.r.o
Police nad Metují

Posiluje obchodní úsek
Požadavky:
l aktivní přístup v práci
l vystupování a komunikace
l znalost anglického jazyka
(slovem i písmem)
l aktivní znalost práce na počítači
l pečlivost při vyřizování
korespondence
l požadované středoškolské vzdělání
l řidičský průkaz B
Nabízíme:
l výraznou motivaci na výsledcích
l práci v dobrém kolektivu
l nástup možný ihned
Životopis a přihlášku posílejte na:
bornova@vkloziska.cz
mobil 775 865566

možno rozdělit na 2 části. Cena 1.350
Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Platím ihned a hotově.
Tel.: 773 585 290
*Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073

e-mail: echo@novinyecho.cz
*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

PRODÁM
*Prodám vepřové půlky 60 Kč/kg, krmeno bez směsí, volat po 20. hodině na
tel. 603 900 690

RŮZNÉ
*Hledáme spolehlivou uklízečku na
menší rodinný dům v Dolní Radechové. Více info na tel. 607641 137
*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
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Tel.
777 803 359
*Krátkodobý pronájem (diskrétnost
zajištěna)dvou nových apartmánů ve
Velkém Poříčí u Náchoda za velmi výhodnou cenu. Apartmán Pavel, tel. 777
80 33 59 nebo www.eChalupy.cz nebo
Booking.com.cz
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
přijmou do pracovního poměru:

Uklízečku pro středisko vodovodů
Pekelská 120, 549 01 Nové Město nad Metují
Popis práce: Pravidelný úklid administrativních prostor, chodby, sociálních
zařízení, šaten, kuchyňky a denní místnosti, vynášení odpadu, mytí oken 2x za rok.
Úklid probíhá v odpoledních hodinách (29 hodin měsíčně). Podmínkou je pečlivost
a samostatnost.
Nástup možný ihned.
Nabídky s životopisem zasílejte do 2. 1. 2022 na adresu:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., paní Jitka Škodová,
Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

Levnější televize
• Satelitní karta od 125,- Kč
• Novasporty a Eurosporty do Vaší TV
• Televize přes internet od 80,- Kč

Tel.: 778 880 006

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m
smrčky, borovice již od 299,-Kč
Největší
výběr vánočních
stromečků v Náchodě
a v jeho okolí !

Balení stromků
ZDARMA
Možnost ořezu kmenů

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin

Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

608 103 810

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

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

TEL.: 722 907 510

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

závod 10 v Broumově

KOUPÍM
*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 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 pozůstalost. TEL.:722 907 510

str.

Tel. 602 103 775

přijme

CHEMIKA/CHEMIČKU
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav.

Mzda od 35 000 Kč
(dle vzdělání a praxe)
Nástup ihned, příp. dle dohody.
Své životopisy zasílejte na adresu
jaskova.br@koh-i-noor.cz, tel. +420 491 509 211.

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

z
po

ů s ta lo s t

veteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

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

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 12. 2021

ECHO

www.novinyecho.cz
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Dívka echa

VANESSA

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

HELIOS pomáhá tisícům firem.
Jak může pomoci té Vaší?

NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)

Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení

Podpořili pamětníky
Jaroměřští radní jednomyslně
schválili poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře ve výši 50.000 Kč
pro neziskovou organizaci Post Bellum, a to na projekt Paměti národa
Východních Čech - podpora natáčení pamětníků z Jaroměře a blízkého
okolí. Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií
z období totalit 20. století, která dnes
čítá tisíce zpracovaných pamětníků
a jako internetový archiv je přístupná
široké veřejnosti.

Pokud nevíte, začtěte se do následujících řádků a dozvíte se, jak
informační systém HELIOS pomáhá tisícům firem. Například, jak
probíhal 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 dokončena. Při následném běžném provozu, uživatelé objevovali další možnosti a požadavky na HELIOS. Zaměstnanci NVSP proto dále optimalizovaly 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 systém. 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

Projekt bavíme se sportem pro malé děti
Náš kroužek „Bavíme se sportem“
nabízí všesportovní průpravu dětí
ve školkách a na prvním stupni základních škol se zaměřením na všeobecnou pohybovou gramotnost dětí.
Hodiny cvičení v průběhu školního
roku probíhají jednou týdně, jejich
základem jsou gymnastické a atletické
prvky, překážkové dráhy, míčové hry
i nácvik parkourových prvků (salta).
Letošní školní rok se projekt „Bavíme
se sportem“ rozjel skvěle, zatím nám
covid-19 umožnil sportovat. Na celém Náchodsku a částečně Rychnovsku působíme v 50 školských zařízeních a cvičí s námi 450 dětí. Jenom
v Náchodě máme okolo 200 cvičících
dětí, kteří mají radost z pohybu.
Vedoucí trenéři mají licenci na sportovní aktivity s mládeží.
Ve školách a školkách provádíme
cvičení až po školní výuce a školkové
(povinné) aktivitě, ve škole i v rámci
družiny. Na sportovní hodiny jsou
připraveny pomůcky na sportování

a jsou přizpůsobeny konkrétnímu
věku a zdatnosti dětí. Přímo v Náchodě působíme v ZŠ Drtinova,
ZŠ Pod Montací, ZŠ Plhov, ZŠ Běloves, ZŠ Babí, ZŠ Komenského. Mateřské školky MŠ Myslbekova, MŠ
Vančurova, MŠ Plhov, MŠ Alšova, MŠ
Březinova, MŠ Vítkova.

Děkujeme všem za vzornou spolupráci mezi školskými zařízeními
a organizací Bavíme se sportem, dále
děkujeme za spolupráci městům a partnerům. Bavíme se sportem je propojen
s fotbalovým klubem Náchod. Vaše
dítě můžete přihlásit na www.bavimesesportem.cz.
Michal Šedivý

Weyrova 12, Náchod (za Muzeem Náchodska)

1.náchodská pivotéka
www.prvninapivo.cz
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