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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

28 000 VÝTISKŮ
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Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Back-End programátor
Co u nás budete dělat
• Náš GPS monitorovací portál vylepšovat, vyvíjet nové funkce a opravovat
chyby
• Spolupracovat s podporou a všemi dalšími vývojáři na pokračujícím rozvoji

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme
• Povědomí o GPS, GSM, IT, programování a technice obecně
• Java 8/11 na webu, výhodou Spring Framework
• SQL, výhodou PostgreSQL a MyBatis
• Předešlé zkušenosti s vývojem aplikací
• Výhodou znalost Linuxu, GITu
• Angličtinu na úrovni dostatečné pro porozumění technickým dokumentacím
• Potěšení z objevování nových technologií a spolupráce v dobrém týmu
Více informací o pozici na www.level.systems/kariera
V případě Vašeho zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems
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JAZYKOVÉ KURZY NA MÍRU!

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Front-End programátor
Co u nás budete dělat
• V našem GPS monitorovacím portálu spravovat JavaScript, jeho knihovny
a framework
• Odhalovat, ladit a řešit chyby i responzibilitu GUI
• Spolupracovat s dalšími vývojáři na pokračujícím rozvoji

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme
• Povědomí o GPS, GSM, IT a technice obecně
• Solidní základy v JavaScript / TypeScript, HTML, CSS, LESS
• Předešlé zkušenosti s vývojem aplikací
• Výhodou znalost Linuxu, Angular 2, node.js a balíčkovacích systémů
• Angličtinu na úrovni dostatečné
pro porozumění technickým dokumentacím
• Potěšení z objevování nových technologií a spolupráce v dobrém týmu
Více informací o pozici na www.level.systems/kariera
V případě Vašeho zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems

NĚMČINA
ANGLIČTINA

TEL.: 603 440 969
TEL.: 774 374 784
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VZPOMÍNÁME

info: 777 602 884

Dne 4. února 2022 uplynulo 9 smutných let,
kdy nás navždy opustila

www.realityeu.com

2

Světlý zděný byt 3kk po celkové rekonstrukci ve středu města Trutnova. Jednotka
je umístěna ve 3.NP v klidnější části s výbornou pěší dostupností na náměstí. Vytápění zajišťují dvě klimatizační jednotky,
podlahové topení, nebo lokální el. Ohřev
Cena: 3 490 000,- Kč TUV el. boilerem. Plocha bytu 72 m.

Prodej pozemku s povolením k výstavbě RD s chatkou na Novém Hrádku ........................ 2 490 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m ............................ 1 990 000,- 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
Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ........................... 1 590 000,- Kč

paní IVETKA BÁRTÍKOVÁ
z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Hledá nový domov

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 17. 2. 2022 uplyne jeden smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička paní

Bohumila Pilařová
z Pavlišova.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Teki je asi 4letá fenečka,
která neměla štěstí na rodinu,
tak byl její záchranou útulek.
Teki je moc hodná, milá a učenlivá
fenečka. Domov jí hledáme
nejlépe do bytu, nebo v domku
s přístupem dovnitř.
Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, tel: 721 543 498

Výstava, která potěší malé i velké

VZPOMÍNKA
Už je to 16 let,
co nás opustil tatínek,

pan Vladimír
Semerák
a
11 let, co zemřela maminka,

paní Zdeňka
Semeráková
a stále nás jejich
odchod bolí na srdci.
Dcera s rodinou

Syn s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4. 2. 2022 uplynuly tři smutné roky,
kdy nás navždy opustila

paní Helena Hanušová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vernisáž 13. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska Naše galerie s názvem Malé věci, velké věci proběhla 21. ledna. K jeho názvu kurátorka Veronika Ansorge
uvádí: „Letošní téma bylo vyhlášeno po období dlouhého
nouzového stavu, kdy jsme s napětím očekávali, co přinese
podzim…V této chvíli jsem cítila, že je potřeba uvědomit si
maličkosti, drobnosti, nepatrnosti, které nám dělají radost.
Obyčejné a jednoduché věci, které nás těší a mohou nám přinést pocit štěstí …bezpečí a intimity… Malé věci nás rozněžní a ve styku s nimi se člověk stává maličkým.“ Letošního
ročníku se zúčastnilo 156 soutěžících a přihlášeno bylo 201
prací. Absolutní vítězkou celé soutěže se stala Monika Balzerová, která své práce Původem z karneolu I a II přihlásila
do kategorie dospělých. Představují postavy ve viděných
skvrnách v polodrahokamu karneol a nejen to. V kategorii
nejmenších (do 6 let) zaujala např. kresba Ester Bartoňové
Moje rodina (ZUŠ Červený Kostelec). Mezi staršími žáky
(12 – 15 let) upoutaly práce Karolíny Hejdové (Mraveniště),
abstrakce a modely Jana a Matyáše Burdových ze ZUŠ Nové
Město nad Metují a též fotografie Václava Liskovského Končíme (lžička a talíř s drobky od sladkosti). Řada zajímavých
maleb patřila studentům SPŠ Otty Wichterleho, např. Naděje (rostlinka manga přežívající v mikrotenovém sáčku) Marijany Oravcové. Mezi dospělými vystavoval mj. Náchoďan
Martin Hůlek. Jeho Molekuly štěstí, když potkáš louži jsou
jako by filmovým pásem roztomilých kresbiček obyčejných

věcí, z nichž každá navozuje něco milého. Myslím, že si zde
něco laskavého pro duši najde každý návštěvník.
(ač)

Únor v Senior klubu Náchod

Rodina a přítel Bohouš.

Senioři ČR z Městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů na čtvrteční programy v únoru, pokud budou setkání povolena vládním opatřením.

TICHÁ VZPOMÍNKA

Čtvrtek 10. 2. od 14 hod. „Národní parky Podyjí“ promítání s vyprávěním pro nás
připravil p. Zdeněk Nývlt.
Čtvrtek 17. 2. od 14 hod. Ukázka ruční práce pačvorku i předvedení hotových výrobků
nám přijde ukázat p. Anna Mílová.
Čtvrtek 24. 2. od 15 hod. „Masopustní zábava v Redutě“, přijďte si zazpívat i zatančit, zahraje nám p. Petr Simon.

Uplynulo již deset smutných let od úmrtí

pana Josefa Cohorny,
manžela, tatínka, dědečka a také zpěváka
z Nového Města nad Metují.

Věnujte mu prosím vzpomínku s námi.
Manželka Eva s rodinou

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny naší organizace. V kanceláři SČR můžete vyřídit své žádosti vždy po programu v PO a ČT 15.30-16
hod. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod, Rybářská 1819.

Senior taxi
v Náchodě
Městská doprava seniorů (MDS), která
v Náchodě funguje od srpna 2019, se
těší stále větší oblibě. Tato služba umožňuje přepravu náchodským občanům
starším 65 let a držitelům průkazek
ZTP, ZTP/P starších 18 let. V evidenci
je k začátku letošního roku více než 800
přihlášených osob k jejímu využívání.
Každý měsíc odveze MDS na požadované místo po Náchodě přes stovku lidí
a uskuteční se přibližně 450 jízd.

Vynikající výkony mladých atletů z Náchoda

VZPOMÍNKA

Letos 6. února uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila

Ivana Dusbabová z Náchoda
Stále vzpomínají syn Michal s Maruškou,
sestra Petra s rodinou a ostatní příbuzní

VZPOMÍNKA
Dne 27. ledna 2022 uplynul 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan VLADISLAV VÁCHAL z Náchoda
Čas plyne, ale bolest v srdcích stále zůstává.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají maminka
a sestra Zdena s rodinou

V neděli 30. 1. 2022 odjela početná skupina atletů z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda do Ostravy na halové krajské přebory jednotlivců od mladšího žactva až po dospělé. Trenéři vůbec nepředpokládali, že jejich svěřenci budou
tak úspěšní. Velice mile je překvapila forma všech jejich atletů. Takže výprava přivezla celkem 9 medailí, z toho 4 zlaté,

2 stříbrné a 3 bronzové. Na prvním místě se umístila Daniela
Vacková, prvním rokem dorostenka, na 60 m hladkým výkonem 7,94 sec., tak i na 60 m překážek vynikajícím výkonem
v osobním rekordu 8,85 sec. Jiří Bruha, prvním rokem junior,
zvítězil v mužské kategorii na 200 m. Ivo Vacek, mladší žák,
byl první v běhu na 800 m.
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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www.expresscash.cz

775 710 521

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
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KADEŘNICTVÍ
NATÁČKA
Karlovo náměstí 88, Náchod
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Petra Baštová (Pinkavová)
Návrat po mateřské dovolené
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Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz

Veřejné
bruslení
Každý den bude o jarních prázdninách v Jaroměři na tamním zimním stadionu možnost veřejného bruslení. Začíná se v sobotu
12. února odpoledním a večerním bruslením a potom od pondělí 14. 2. do neděle 20. 2. ve vybraných časech. Více informací naleznete na webových stránkách
města Jaroměř.

Černota
a její vlci
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na stavby v okrese Náchod Trutnov 3ZDIOPWO,OʏäOPV
Nabízíme:
z 5 týdnů dovolené
z pracovní poměr
na dobu neurčitou
z odměny při pracovnícha
životních jubileích
z stravné
z moäOPTUVCZUPWÈOÓOB
GJSFNOÓVCZUPWOʏ
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profese:

z zedník
z tesař
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Ve čtvrtek 27. ledna se v Dětské
galerii Lapidárium v klášteře Broumov
uskutečnila vernisáž výstavy akademické malířky Lenky Černoty „Svorka“. Výstava potrvá do 26. března a v jejím průběhu se bude konat několik workshopů
pro děti a dospělé.
Výstava prezentuje další zajímavé
téma, které je Broumovsku blízké. Instalace nabídne dětem pohled do vlastní fantazie z perspektivy vlků i jiné lesní
zvěře. Zatímco v češtině svorka představuje nástroj zajišťující sepnutí nebo
sepětí – jinými slovy spojení do nejtěsnější blízkosti téměř rovné jednomu
celku, slovenština stejným slovem označuje vlčí smečku. Oba významy mají
v rámci názvu nového projektu malířky Lenky Černoty své opodstatnění.
Na jednu stranu naznačují hlavní předmět jejího uměleckého zájmu, jímž jsou
právě vlci, na stranu druhou ale také její
silný vztah k nim.
Do expozice jsou zařazeny jak
situační vlčí obrazy ukotvené v realitě,
tak emotivní velkoformátové abstraktní
„zářiče“ často malované živočišně přímo rukama, téměř bez zásahů štětce.
Výjimečná malířka si během doby vytvořila individuální techniku, kdy přes
sebe vrství akrylové a olejové barvy,
ale používá i tuše, pastely, křídy nebo

nápisy tužkou. Některé ze svých vlčích
maleb pak umisťuje na několik měsíců
do odlehlých lesních samot, kde pomo-

cí fotopasti zaznamenává jejich osud
i setkání, která tam prožívají.

(&+2

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

str.

Sněhuláci ve školce
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Už jste někdy viděli sněhuláka ze
dřeva, slámy, nebo ponožky? My rozhodně ano. Úkol pro rodiče s dětmi
zněl jasně: „Vyrobte doma sněhuláka
z čehokoliv“. Během několika lednových dní přinášely děti zajímavé
exponáty na naši „Sněhuláckou výstavu“. Velice nás překvapila nápaditost, pečlivost a originalita všech
výrobků. Sešla se nám parta veselých
sněhuláčků, jeden hezčí než druhý.
Touto cestou posíláme díky všem,
kteří přispěli do výstavy, která nám
rozveselila vestibul naší mateřské
školy. Děkujeme.
Kolektiv MŠ Vítkova, Náchod

Z Trutnova do Kostelce

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí
volné místo na pozici

SKLADNÍK
Požadujeme:
9 řidičský průkaz skupiny B, skupiny C výhodou
9 průkaz na VZV a strojnický průkaz není podmínkou
9 praxe výhodou
9 spolehlivost, flexibilita, samostatnost
9 nástup možný ihned
9 pravidelné pracoviště: Říkov – sklad TPH

Nabízíme:
9 práci v dynamicky se rozvíjející firmě
9 odpovídající mzdové ohodnocení
9 firemní bonusy – stravenkový paušál, možnost stravování v podnikové jídelně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, sick days, výhodné
telefonní tarify …………

Bližší informace:
Ing. Petr Mařík, e-mail: marik@agrocs.cz, tel. 605 521 202
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY
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KLINIKA
NEUROINTERVENČNÍ
LÉČBY ZAD

Jedno z největších multioborových školních center v regionu využívá pro výuku svých strojírenských,
elektrotechnických, polygrafických
a textilních oborů budovy v Hronově,
Velkém Poříčí a Červeném Kostelci.
To se však od nového školního roku
změní. Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání v závěru loňského
roku rozhodla o přesunu oborů z Červeného Kostelce. Od září 2022 tak
všichni stávající i noví studenti 4letého oboru Modelářství a návrhářství
oděvů a nástavbových oborů Podnikání nastoupí ke studiu již ve Velkém
Poříčí.
Školní budovu v Červeném Kostelci začne využívat Vyšší odborná
škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Trutnov, která vyučovala zdravotnické obory pouze v Trutnově, od září
2022. „Červený Kostelec je vzdálený
pouhých 10 kilometrů od Náchoda,
kde díky rozsáhlé modernizaci vzniká
jedna z nejmodernějších nemocnic
v kraji. A právě v ní budou studenti
„kostelecké zdrávky“ získávat tolik
potřebnou praxi. V novém působišti
chystáme otevřít některé ze stávajících „trutnovských“ oborů, o které
je dlouhodobě velký zájem,“ říká ředitel trutnovské školy Roman Hásek.
V Červeném Kostelci tak bude možné
studovat obory praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra. „Rovněž
chceme otevřít dva zcela nové obory:
masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Královéhradecký kraj coby náš
zřizovatel už podal na ministerstvo
školství potřebnou žádost, abychom
mohli do 31. ledna vyhlásit přijímací
řízení,“ doplňuje Hásek.

Baví vás technika, nebojíte se výzev a chcete dělat práci, co má smysl?
Strojírenská divize společnosti AGRO CS a.s., se sídlem v Říkově u České
Skalice, se zabývá výrobou technologií pro zpracování sypkých hmot,
které dodává po celé České republice i Evropě, hledá kreativního
a spolehlivého člověka na pozici

KONSTRUKTÉR
STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Co vás čeká:
9 Postupně vás naučíme samostatně i v týmu pracovat na projektech
od jejich zadávání až po uvedení do provozu.
9 Své nápady uvidíte přímo růst v našich dílnách a na montážích, kam
se v průběhu vývoje projektů podíváte.

Bez čeho se u nás neobejdete:
9 Znalost čtení i tvorby výkresové dokumentace
9 Základy práce s jakýmkoliv 2D a 3D strojírenským programem
(Inventor a AutoCAD bude výhodou, ale ne podmínkou)
9 Aktivní řidič skupiny B

Co vám nabídneme:
9 Čeká vás spousta benefitů, jako například 5 týdnů dovolené, sick
days, výhodné telefonní tarify i pro členy rodiny, zajímavá sleva
na produkty pro zahrádkáře nebo zvýhodněné stravování v naší
jídelně.
Myslíte si, že by vás práce u nás bavila?
Ozvěte se nám na telefon +420 606 302 658
nebo email rohac@agrocs.cz.
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KDE NÁS NAJDETE?

JAK SE OBJEDNAT:

EuroPainClinics HRADEC KRÁLOVÉ
Jana Černého 545/48
503 41 Hradec Králové-Věkoše

Tel.: +420 725 740 277 | www.ekonzultace.cz

E-mail: hradec@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz

=L#<?G! ZP MV, RBP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ
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SEZNÁMENÍ
*Vdovec 75/170, nekuřák, rád pozná
ženu přiměřeného věku, které se líbí
hudba, tanec, toulky přírodou a vše
pěkné, co můžeme společně prožít. Tel.
733 517 291
*Vdovec z Náchoda, štíhlý, 60 let, hledá
ženu z Náchoda a okolí k seznámení.
Mobil: 739 137 317
*Jsem vdovec 68/172/68 a hledám štíhlejší kamarádku pro vzájemné návštěvy,
procházky, výlety. Náchodsko, Rychnovsko. Jsem od Nového Města nad Metují.
Tel. 702 387 289
*Hledám ženu na vážný vztah, jmenuji se Nikol. Věk od 39 do 50 let. Tel.
605 105 190

BYTY
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lokalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská.
Možnost koupě bytu i s nájemníkem.
Tel. 774 223 981
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*Pronajmu byt 2 + 1 (cca 70m2) ve Velké Jesenici. Volný od března 2022, kauce
+ nájem. Tel: 737 935 230.
*Hledám spolubydlící, starší ženu, pronájem v RD v Dolní Radechové. Cena
7000 Kč/měsíčně. Tel. 730 101 205
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod,
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel.
608 86 98 85
*Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1
v klidné části Náchod Běloves. Výhled do
přírody. Velký balkon, plast okna, zděné
jádro. Nájem 5500,- + poplatky. Kauce
nutná. Volný od 1.2.22. Tel:728 076 074
*Prodám družstevní byt 3+1 s balkonem, ve II. Poschodí zděného domu, Náchod, Plhov, cena 2.300.000,00 Kč. RK
nevolat. Tel.č. 607 228 040.
*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
* Pronajmu byt 2+1 velký 96 m
čtverečných v Hronově. Tel. č.
736 537 033
*Pronajmu v rodinném dvojdomku
3+1, v Náchodě V Třešinkách. 8 tis. ná-

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

jem, 8 tis. inkaso, 10 tis. vratná kauce.
Tel.774 407 168, volat po 18hod.

KOUPÍM
*Koupím staré pohlednice do r. 1945.
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808
*Jsem sběratel a koupím autodráhy
Ites, Gonio, Faro i samotná autíčka. Děkuji za vaše nabídky. Tel. 739 231 783
*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
*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

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme nebytové prostory v Novém Městě nad Metují, zkolaudované
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář.
733 735 709
*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
*Koupíme menší domek nebo byt
v přízemí v Novém Městě nad Metují, nebo okolí Nového Města. Tel.
776 224 358, volat kromě čtvrtků a víkendů.
*KOUPÍM GARÁŽ S ELEKTŘINOU,
U KAŠTÁNKU, ČERVENÝ KOSTELEC. TEL: 608 058 742
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č.
2079, celková výměra 2591 m2, možno
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2.
Tel. 608 66 77 30
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší
výměru. Platím ihned a hotově. Tel:773
585 290

PRODÁM
*Prodám kvalitní, kosou sekané a tradičně sušené, seno. Uskladněno v papírových pytlích. Tel. 602 103 775
*Prodám vepřové půlky 55 Kč/kg, +
droby zdarma. Krmeno z jídelen. Volat
po 20. hodině na tel. 605 285 222
*Prodám malé balíky sena 70/50cm/
18kg 100Kč/ks, rovnané štípané dřevo
1m3 1000Kč. Možnost dopravy. Tel.
776 049 577
*Prodám skládací invalidní vozík,
100% stav – málo používaný. Cena 5.000
Kč. Tel. 704 020 552
*Prodám SENO v kulatých balících.
Uskladněno v hale. Tel. 602 959 862
*Prodám vnitřní bílé dveře 80 cm, částečně prosklené, pravé a levé, zánovní.
Cena po 1000 Kč. Tel. 608 951 891
*Prodám kulatý stůl o průměru
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel.
602 103 775

*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
*Nabízím pomoc a řešení při Vašich
problémech v oblasti zdraví, psychiky,
vztahů, práce, rodiny. www.petrmichael.cz 773/495 394

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě
Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

Žaluzie
výroba, montáž, servis
773 113 133
zaluzie.tp@seznam.cz
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
www.opravyokendveri.cz

VYBÍRÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU? POJĎTE SE INSPIROVAT!
Milí žáci, vážení rodiče,
přestup ze základní školy na střední je vždy významným mezníkem v životě
dítěte, které pomalu dospívá a přemýšlí, jakou profesní cestou se vydat. Kdo jiný
může znát děti lépe než my jako rodiče! Někdy se naše představa o budoucím povolání našich dětí méně či více rozchází s představou jejich. Víme, jak je z pozice
rodiče těžké své dítě přesvědčit k podle nás správnému výběru, či mu jen vysvětlit,
co jednotlivé školy nabízí, jaké možnosti má při výběru studijního oboru a samozřejmě také, jaké uplatnění bude mít po ukončení studia na trhu práce. INSPIRUJTE SE U NÁS! Jsme Střední odborná škola sociální a zdravotnická Náchod.
Jsme škola rodinného typu. Vedle výuky v žácích podněcujeme hodnotné lidské
vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Naší prioritou
je mít na jedné straně spokojeného a vyrovnaného učitele a na straně druhé spokojeného žáka a jeho rodiče. Nasloucháme individuálním potřebám žáků, hledáme řešení, vyskytne-li se problém, jsme otevřeni komunikaci. Vyžádá-li si to
výjimečná situace, žákům umožníme i možnost přestoupit v rámci jednotlivých
studijních oborů.
Zajímá vás, čím se dále naše škola liší od ostatních škol? Co vám můžeme oproti
jiným školám nabídnout? Inspirujte se již nyní na webu školy! Staňte se fanouškem
školního Facebooku! Zavolejte nám a buďte s námi v centru dění! Náchodská zdrávka
vám nabízí studijní maturitní obory Praktická sestra a Sociální činnost a učební
obor Ošetřovatel. Významným partnerem školy je Oblastní nemocnice Náchod, která je po FN Hradec Králové také největším zaměstnavatelem zdravotnických pracovníků. V ONN také naši žáci oboru Ošetřovatel a Praktická sestra absolvují odbornou
praxi. Zde mají jedinečnou příležitost získávat praktické dovednosti na špičkových

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

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
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Společnost ROMAN - TRANS SPEDITION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
MKD na potravinářskou cisternu.
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré
platové podmínky. Více informací
na tel. 602158418

Z

RŮZNÉ
*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. Výdělky
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

str.

Tel. 602 103 775

pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při
výuce odborných předmětů a zejména odbornou praxí je doprovází erudovaní učitelé,
odborníci z praxe, kteří současně vykonávají svou další profesi přímo v náchodské nemocnici! Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá v začátcích v moderních učebnách,
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.
Žáci oboru sociální činnost vykonávají své průběžné praxe v zařízeních sociálních služeb na Náchodsku, dále také v mateřských školách a stacionářích. Pro výuku
metodické práce využíváme vybavenou keramickou dílnu, učebnu hudební a výtvarné výchovy…
Do podání přihlášek na střední školy ještě nějaký čas zbývá. Všem přejeme,
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat?
Vyhovuje vám individuální přístup a škola rodinného typu? Střední odborná
škola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ
VOLBA. Čas na rozhodnutí máte do 1. března 2022!
Jsme velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme, že v tomto článku (a na webu
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám pomohou v rozhodování. Naše škola je místo, kde prožijete další studijní období v kolektivu prima spolužáků
a vstřícných pedagogů.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
Kontakt: +420 491 427 851
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdravotnická-EA-179489000415803

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

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
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

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

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. 3. 2022
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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OBSLUHA VYSOKOZDV,ļ1HO VOZÍKU
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OQĪkaz obsluhy VZV
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9
praxe na obdobné pozici výhodou
9

Trutnovská zdravotnická škola se zvětšuje. Bude mít
další školní budovu a nové obory v Červeném Kostelci
Pro letošní rok chystáme v naší zdravotnické škole zásadní novinky. Začneme učit ve dvou městech
současně, a navíc plánujeme
otevřít dva nové studijní obory.
Dosud jsme zdravotnické obory
vyučovali pouze v Procházkově
ulici v Trutnově. Od září 2022
budeme ale působit i v Červeném Kostelci. Po tamní průmyslovce získáme moderní prostory
- školní budovu v ulici 17. listopadu a domov mládeže v ulici
Bratří Čapků. V době, kdy roste
zájem o studium na naší škole, je
to velmi důležitá zpráva. Zdravotnické obory u nás bude moct
studovat víc lidí, než dosud.
Červený Kostelec je vzdálený pouhých 10 kilometrů
od Náchoda, kde díky rozsáhlé modernizaci vzniká jedna
z nejmodernějších nemocnic
v kraji. A právě v ní budou
studenti „kostelecké zdrávky“
získávat tolik potřebnou praxi.
V novém působišti chystáme
otevřít některé ze stávajících
„trutnovských“ oborů, o kte-

1 SOć SrácH
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elektrického vozíku
manipulacDQTÈMÖvedeným paletovým vozíkem
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ré je dlouhodobě velký zájem.
I v Červeném Kostelci tak bude
možné studovat obory praktická
sestra a diplomovaná všeobecná
sestra. Rovněž chceme otevřít
dva zcela nové obory: masér
ve zdravotnictví a nutriční asistent. Královéhradecký kraj coby
náš zřizovatel podal potřebnou
žádost, ministerstvo školství ji
schválilo, takže jsme 31. ledna
vyhlásili přijímací řízení.
Více informací získáte na
www.szstrutnov.cz, e-mailu

zdravka.kostelec@szstrutnov.cz
nebo čísle 725 921 369. Den
otevřených dveří bude v pátek
12. února od 9 do 12 hodin.
Roman Hásek,
ředitel VOŠZ, SZŠ a OA
Trutnov (PI)

