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20. října 1857 přijel do Jaroměře na zkoušku 

první vlak

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů
ABRA FLEXIBEE pro malé a střední fi rmy pro WINDOWS, LINUX
i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

SLEVY NA OKNA

AŽ 60% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

A DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA

STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

Jarmila Zemánková, 

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

Svatomartinská vína  
v prodeji od 11. 11. 2020

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 139, 
NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

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

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

OPERÁTOR/KA
MONTÁŽNÍCH LINEK

Nástup je možný ihned, se mzdou až 22 000Kč/měsíčně.

Benefi ty společnosti:

- závodní stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené

- vlastní zvýhodněné mobilní tarify
- zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

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

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
OBSLUHA

A SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK
Nástup je možný ihned, se mzdou až 28 000Kč/měsíčně.

Požadujeme:

- Manuální a technickou zručnost
- Ochotu učit se novým věcem

Benefi ty společnosti:

- závodní stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené

- vlastní zvýhodněné mobilní tarify
- zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION
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V  článku novin Echo 26 (16. 10.) 
pod názvem Sokolové odhalili kame-
ny zmizelých byl správně připomenut 
nejtemnější den sokolské organizace, 
kdy v  rámci Akce Sokol 7. a  8. říj-
na 1941 zatkli nacisté v  protektorátu 
Čechy a  Morava na  1  500 sokolských 
funkcionářů (dle hlášení Heydricha 
Hitlerovi dokonce 5 tisíc). Většinu 
z  nich poté poslali bez jakéhokoliv 
soudu na  převýchovu do  koncentrač-
ních táborů Osvětim a  Ravensbrück, 
kde po  prožitých útrapách větší část 
z nich zemřela (snad až 93%).

 Stalo se dobrým zvykem připo-
mínat oběti nacismu na  konkrétních 
místech před domy, kde žily, kameny 
zmizelých. Jsou to dlažební kostky 
s  mosazným povrchem a  na  něm zá-
kladní informace o  oběti. Nejdříve 
se jednalo zejména o  židovské spo-
luobčany a  teď i o  sokolské vlastence. 
V uvedeném článku byl takto zmíněn 
jaroměřský knihkupec Alois Šmahel, 
Josef Šonka ze Dvora Králové a Anto-
nín Ivanov, otec známého spisovatele 
literatury faktu Miroslava Ivanova. 
Připomínka těchto sokolů je jistě zcela 
na místě až na  to, že nebyli pronásle-
dováni v  rámci Akce Sokol, nýbrž až 

o osm měsíců později za heydrichiády. 
První dva byli popraveni na Zámečku 
u  Pardubic, Antonín Ivanov v  Maut-
hausenu. 

Přesto i  v  rámci zmiňované Akce 
Sokol byli na  Náchodsku sokolové 
zatýkáni a přinášeli oběť nejvyšší. Jed-
nalo se především o  ředitele měšťan-
ské školy v České Skalici a sokolského 
funkcionáře Jaroslava Hofmana. Ten 
však bohužel žádný kámen zmize-
lých před svým domem v  Nerudově 
ulici či před školou nemá a nemá zde 
ani pamětní desku. Pouze je uveden 
na celkové desce českoskalických obětí 
nacismu na  staré radnici a  pak nená-
padném pomníčku tří sokolů u místní 
sokolovny. Proto bude vhodné si jeho 
osudy připomenout alespoň v  tomto 
článku. 

Josef Hofman absolvoval učitelský 
ústav a  vrcholem jeho pedagogické 
kariéry se stal, jak již uvedeno, ředi-
telský post na měšťanské škole v České 
Skalici. Byl též vzdělavatelem Pod-
krkonošské župy Jiráskovy a  ve  30. 
letech minulého století uznávanou 
českoskalickou osobností. Za  Protek-
torátu se zapojil do sokolského odboje 
a v  souvislosti s dosažením důchodo-

vého věku, což tehdy bylo 55 let, chtěl 
odejít do důchodu, aby nemusel slou-
žit nacistům. Dne 8. října 1941 však byl 
úředníky gestapa zatčen a posléze po-
slán do Koncentračního tábora Osvě-
tim. Zde přežil pouze dva měsíce. Spo-
luvězeň po válce vyprávěl pozůstalým, 
že pracovali v kamenolomu. A když již 
Jaroslav Hofman nemohl, přišel esesák 
a  sochorem mu přerazil nohu. Doma 
v České Skalici se jim v den jeho smrti 
28. února 1942 zastavily oboje hodiny.  

Obětí Akce Sokol byl i ředitel měš-
ťanské školy na  Novém Hrádku Voj-
těch Koláč, od roku 1940 starosta Pod-
krkonošské župy Jiráskovy. V Osvětimi 
zemřel 19. dubna 1942. Další sokolové 
z  Náchodska v  těchto dnech zatčení: 
Jindřich Prostředník z  Nového Města 
nad Metují a Josef Jirásek, tehdejší sta-
rosta Hronova, byli 30. listopadu pro-
puštěni. Dle Heleny Rezkové a Pavlíny 
Špatenkové, autorek knihy Nebylo jim 
souzeno žít, se tak stalo pro jejich vy-
soký věk. Přitom ale umučený Jaroslav 
Hofman byl o  pět let starší než Josef 
Jirásek. Ten se však nezalekl, znovu 
se zapojil do odboje, byl znovu zatčen 
a tentokrát vězněn až do konce války.

Václav Sádlo

Skutečné oběti Akce Sokol na Náchodsku 7. a 8. 10. 1941

ÚS ČZS Náchod oznamuje smutnou zprávu,
že nás na vždy opustil

dne 30.10.2020 ve věku 75 let dlouholetý funkcionář, přítel

ing. ANTONÍN PITAŠ,
místopředseda ZO ČZS Náchod,

tajemník ÚS ČZS Náchod a vášnivý kaktusář.
Čest jeho památce

 
 ÚS ČZS Náchod

Chcete poctivý, český,
cenově dostupný alkohol,

který nekoupíte
v žádném marketu?

Navštivte naši prodejnu
na Kladské ul. 69 v Náchodě. 

Po-pá 8:30-14:30  

www.alkoholnapoje.cz

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

Větší rodinný dům s udržovanou 
zahradou sloužící k rekreaci je umístěn 
v malé vesničce Bohdašín 2,5 km od Tep-
lic n. Met. - brány do Adršpašských skal. 
Nachází se v udržovaném stavu a během 
posledních 20 let, byla opravena koupel-
na, kuchyně a ústřední topení.

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč 
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici .......................................................350 000,- Kč
Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                                                                                                          

EU - TIP

Cena: 2 199 000,- Kč

Prosazování obchvatu Nového Měs-
ta nad Metují spí a  vůle občanů z  re-
ferenda je zadupána do  země. Město 
nedělá ani věci, které by podle závěrů 
místního referenda dělat mělo a které 
jsou pouze v jeho kompetenci. Výmlu-
vy na  rozhodnutí krajského úřadu či 
dalších orgánů jsou už při základních 
znalostech o  územním plánování pri-
mitivní. V  této počáteční fázi se totiž 
nerozhoduje o stavbě samé, ale prově-
řuje se, kde a  za  jakých podmínek je 
nebo není realizovatelná.     

To zastupitelka Mgr. Jana Balcarová, 
která pracuje v  sociálních službách, 
má jasno již nyní. Obchvat je nereál-
ný (prý „alespoň zatím“) a dokonce to 
„víme všichni“. Potřebuje pouze „jas-
né argumenty“, proč je nereálný. Poté 
chce znovu referendum.

Ano, argumenty potřebujeme. Mezi 
ně patří například upřesnění trasy ob-
chvatu, vliv na  život obyvatel města, 
ekologii, dopravní potřebnost a  v  ne-
poslední řadě předběžné náklady stav-
by. Možná bude výsledkem snížení 
intenzity dopravy přes celé centrum 
města až po Krčín nebo dojde k posu-
nu trasy, kterou viděli občané na sché-
matu, pod něž se podepisovali. Možná 
vyjde i najevo, že „zatím“ je budování 
obchvatu ekonomicky nepřijatelné. 

Možná bude doloženo, že „zatím“ 
nerealizovatelné bude za 10 let nezbyt-
né. Odborníci vědí, že „jasné argumen-
ty“ o obchvatu může přinést prověření 
územní rezervy v územním plánu. Ná-
vrh na jeho změnu je v rukou radnice 
a  pověřen byl Petr Hable. Můžeme se 
jen ptát, zda nečinnost je úmysl nebo 
neschopnost. Každopádně při pasivitě 
je nereálné vše.   

Řeč zastupitelky Balcarové na 
reálnost obchvatu by se mohla nechat 
bez povšimnutí jako laická. Pozadí je 
daleko nebezpečnější. Ne nadarmo 
chtěla znovu referendum pro odmít-
nutí obchvatu. Je nutné připomenout, 
že je manželkou pracovníka na  úřadě 
zodpovědného za územní plán. Na něj 
a  současně na  starostu Petra Hableho 
zastupitelé požadovali podat trest-
ní oznámení k  prověření policií ČR 
na  podvodné jednání a  manipulace 
v  územním plánu. Výsledkem podvo-
dů měl být majetkový prospěch v řádu 
miliónů korun z  prodeje stavebních 
pozemků právě v možné trase obchva-
tu. Zastupitelka Balcarová je součas-
ně jako ředitelka městské organizace 
podřízená starostovi a fi nančně závislá 
na  vedení města. Říká se tomu ruka 
ruku myje.

 Komentář V. Zilvara

Ruka ruku myje

Vzhledem k současné situaci s roz-
šířenou nákazou se na  programu 
v  klubovně letos zřejmě nesejdeme. 
Přesto pro vás připravujeme program 
na příští rok a doufejme, že bude již 
příznivý pro běžný život. Sledujte 
naše vývěsky s  aktuálními informa-
cemi.

Na květen je opět domluven pobyt 
s  plnou penzí v  Chlumu u  Třeboně 
a  závěr léta můžete prožít v  hotelu 
Astoria v Jánských Lázních.

Informace na  tel. 775  242  562 
(po 19. h.) podá A. Poláková.

Zájemci se mohou hlásit na  mail: 
apobaru@seznam.cz nebo na  tel. 
736106882 do 14. 12. 2020.

Své záležitosti můžete vyřídit 
v  naší  kanceláři Harmonie 2 vždy 
v pondělí  15.30-16 hod. Přejeme vám 
pevnou vůli a dobrou mysl k překo-
nání dnešních událostí, abychom 
se opět ve  zdraví setkali v  klubovně 
Harmonie 2. Na  shledání s  vámi se 
těší členové výboru.                  

Senior klub Náchod

Informace
pro příznivce
klubovny
seniorů

Úklid sněhu Náchod

Telefon
602 145 222

Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.

Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod. 
Dále provádíme odkrývky, rovnání 

pozemků, trhání kořenů. 

Virus Covid-19, kterému již od jara 
česká média věnují velkou část svého 
času a  prostoru, rozdělil společnost 
na několik skupin. Zatímco jedni při-
jímají všechny informace s  velkým 
znepokojením a  obavami, druzí se 
staví do opozice a odmítají epidemio-
logické situaci podřizovat svůj život. 
Jiní dokonce existenci nemoci zcela 
popírají a někteří možná již svůj ná-
zor během letošního roku několikrát 
změnili. Zaznívají různé názory také 
z úst lékařů, politiků i epidemiologů. 

Lékařka Eva Hanková je speci-
alistkou v  oboru Infekční lékařství 
a  vedle provozování infekční am-
bulance v  náchodské nemocnici se 
aktuálně také přímo stará o pacienty 
s  onemocněním  Covid-19. Požádala 
jsem ji proto o  zodpovězení několi-
ka otázek, které v současnosti hýbou 
naší společností. 

Je možné Covid-19 nazývat „rýmič-
kou“? 

Není to rýmička. Většina z občanů, 
kteří se nakazí, prodělá lehké one-
mocnění, které někdy ani nezazna-
menají. Ale u části lidí, a nejsou to jen 
výjimky, může dojít k velmi těžkému 
onemocnění, které jim ukrátí život. 
Jak řekl pan primář Chrdle z  infekč-
ního oddělení českobudějovické ne-
mocnice, bojujeme o životy lidí, kte-
ří tady mohli 10, 20 let žít při dobré 
kvalitě života.

Je možné Covid-19 porovnat 
s chřipkou? 

Zásadní rozdíl je v tom, že chřipka 
má sezónní charakter. Dovoluje nám 
si oddechnout a po jaru nabrat síly – 
jak těm, kdo stonali, tak těm, kteří se 
o ně starají. Covid nás nešetří. Ten se-
zónnost nezachovává. Další rozdíl je 
v tom, že proti chřipce se lze očkovat, 
na  Covid-19 zatím vakcínu nemá-
me. A  další věc, proti chřipce máme 
léky i  v  tabletách, které jsou daleko 

dostupnější než proti covidu. Tyhle 
tři faktory jsou u  chřipky příznivěj-
ší, přestože i  na  chřipku lidé mohou 
zemřít. A jestli Vám zemře člen rodi-
ny na chřipku či na covid-19, budete 
úplně stejně smutní. 

Dá se předem odhadnout, jaký budu 
mít průběh nemoci?

Když se podíváme prostým okem 
na  pacienty, kteří leží na  našich od-
děleních, vidíme, že většina z  nich 
jsou starší, obézní muži s cukrovkou. 
Nejsou to ale jediné rizikové faktory, 
mohou onemocnět i mladší lidé, kteří 
jsou zdánlivě zdraví, protože nikdo 
nevíme, jestli u nás neklíčí nějaká ne-
moc. 

Jak vnímáte mediální kampaň, která 
kolem koronaviru běží již od jara? 

Těch kampaní běží několik. V mé-
diích vidíme a slyšíme naprosto proti-
chůdné informace a člověk, který má 
jinou odbornost a nevyzná se v tom, 
musí být často zmatený, vystrašený, 
nebo naopak znechucený a  může si 
myslet, že jde o jeho svobodu, že tato 
nemoc je pouhým nástrojem k utuže-
ní moci vlády. Tak to ale není. 

Tento dojem možná nabyli Češi 
na jaře, kdy tu byly velmi přísné re-
strikce, ale nemocných v té době ne-
bylo mnoho… 

Je to možné. Ale právě díky těmto 
opatřením ne-
došlo k  většímu 
rozšíření in-
fekce, a  ti, kteří 
přežili s  vypě-
tím sil všech ko-
lem nich, anebo 
kterým nepře-
žili příbuzní, by 
rozhodně ne-
řekli, že se v  té 
době nic nedělo. 
Podařilo se in-

fekci utlumit, zabránit jejímu většímu 
šíření, ale následná euforie a  uvol-
nění opatření, které bylo rozhodně 
výraznější než v  okolních zemích, 
vedlo k tomu, že jsme tam, kde dnes 
jsme. A dnes rozhodně už nelze říct, 
že o nic nejde. Zdravotnické kapacity 
jsou na  hranici a  není to jen otázka 
počtu lůžek, ventilátorů a dalších pří-
strojů, ale také toho, kdo se o nemoc-
né bude starat. 

Máte z toho obavy? 
Mám, jako každý. Ale snažíme se 

dělat vše proto, abychom to zvládli. 

Zopakujte prosím zásady, jak se nej-
lépe chránit? 

Je třeba si uvědomit, že způsob léč-
by a léky typu remdesivir, isoprinosi-
ne či prednison, o kterých lidé slýcha-
jí v  médiích, nepatří do  rukou laika, 
mají přesně vymezené důvody a  čas 
pro podání a při nesprávném použití 
mohou i ublížit. Do rukou laika patří 
mýdlo, protože virus je obalený tu-
kem a mýdlo mu nedělá dobře, dezin-
fekce, čistá rouška nasazená správně 
na nose a ústech – kterou si nesmíme 
osahávat. Dále je důležitá pestrá stra-
va s dostatkem vitamínů, bez jakých-
koliv extrémních diet.

Jedním z rizikových faktorů je obe-
zita. Je vhodné nyní zhubnout? 

Rozhodně bych nikomu nedopo-
ručovala nyní 
držet extrém-
ní dietu, kvůli 
snížení rizik 
spojených s co-
videm. Tak si 
může člověk 
spíše uškodit. 
Na  hubnutí je 
teď pozdě. Ex-
trémní dieta 
tělo rozhodně 
neposílí. Na-

opak vyvážená strava s  omezením 
tuků, cukrů a  alkoholických nápojů 
udělá dobře každému. 

Jak by se o sebe měli nakažení paci-
enti doma starat? 

Každý člověk, který má nějaké one-
mocnění dýchacího ústrojí, by měl 
zůstat v klidu, fyzicky se nezatěžovat, 
nekouřit, jíst dostatek vitamínů, a  to 
nejen v  ovoci a  zelenině, ale také si 
koupit vitamín C, případně i  B v  ta-
bletách. Naopak nedoporučuji vysoké 
dávky multivitaminových preparátů, 
protože zde jsou i jiné složky, kterých 
není vhodné užívat nadměrné množ-
ství. Dále je dobré si dvakrát denně 
měřit tělesnou teplotu a  pokud se 
tělesný stav zhoršuje, zejména pokud 
se člověk zadýchává i při běžných čin-
nostech, pak je vhodné konzultovat 
lékaře. Nepleťte si ovšem zadýchávání 
s  pocitem, kdy má člověk ve  strachu 
či úzkosti pocit, že se dusí, to je něco 
jiného a není to nebezpečné. 

Je důležité si nechat potvrdit dia-
gnózu testem? 

Z epidemiologického hlediska urči-
tě ano. Neměl by o tom ale rozhodo-
vat laik, je potřeba test správně nača-
sovat a indikovat jej v odůvodněných 
případech. Pokud je například člověk 
v karanténě, tak první den po kontak-
tu s nakaženou osobou nemá smysl jít 
na vyšetření, test se většinou doporu-
čuje pátý den. Pro pacienty, kteří při-
cházejí k hospitalizaci do nemocnice, 
máme k  dispozici nové rychlotesty, 
které vyšetřují takzvaný antigen, což 
je součást viru. Toto vyšetření je vel-
mi rychlé, výsledek máme přibližně 
za 15-30 minut, takže můžeme paci-
enty bez prodlení roztřídit a  počkat 
na  výsledek PCR testu, který je spo-
lehlivější a pro potvrzení onemocnění 
potřebný.

Děkuji za rozhovor. 
Lucie Chytilová

Lékařka Eva Hanková: Covid není rýmička
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Český Den stromů korunovala
radostná zpráva pro obyvatele Ma-
chova. Vítězství v  anketě Strom 
roku 2020 si poprvé odnáší ovocný 
a zároveň nejmladší strom. Největší 
podporu veřejnosti získala Jabloň 
u  Lidmanů, která si vybojovala 
2 191 hlasů.

Vítězná jabloň, kožená reneta 
zimní, již přes sedm dekád stíní 
návštěvníkům hostince u  Lidma-
nů v  Machově u  polských hranic. 
Strom je místním symbolem sou-
sedského života, tradic a  udrži-
telného rozvoje. Ačkoliv letošní 
rok úrodě obecně moc nepřál, tak 
jabloň u Lidmanů je obsypaná jabl-
ky. Jablečný štrúdl nebo staročeští 
rytíři z místního ovoce jsou důleži-
tou součástí komunity a  můžete si 
je vychutnat s výhledem na hříčku 
přírody, která vykouzlila jabloni 
dutý a  křivý kmen s  bohatou ko-

runou. Podle pamětníků byly ve 
20. letech minulého století na místě 
vysazeny čtyři jabloně. Když po-
slední z  nich začala chřadnout, 
zachráněná větev dala život té sou-
časné.

Strom vlastnoručně vysadil 
po  konci 2. světové války majitel 
hostince. „Jabloň po  několika le-
tech od  vysazení neplodila, tak 
tatínkovi někdo z  hostů poradil, 
že má málo železa. Tatínek nelenil 
a zakopal k jejím kořenům hřebíky. 
A opravdu pak začala plodit,“ vzpo-
míná syn původního majitele Jaro-
slav Lidman. Stromy se tehdy vozily 
z druhé strany hranice, z Kaltwasser 
(Studená Voda), protože byly odol-
nější vůči zdejšímu počasí. Když se 
dovezly z české strany, tak většinou 
nevydržely dlouho a méně plodily. 

Foto: M.Schirlo

Vítězná kožená reneta

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: Požadujeme: Nabízíme: 

Váš specialista 
na reality
pro region – Česká Skalice, Jaroměř,
Dvůr Králové n/L, Hradec Králové a okolí

Byty
Rodinné domy
Pozemky
Chaty a chalupy
Komerční prostory

Odhady nemovitostí
Finanční poradenství
Osobní přístup
Homestaging
Inzerce

Více informací na 
email: havlik@reality11.cz
nebo volejte +420 776 328 797

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

NĚMČINA
 * výuka

* překlady
* tlumočení

Tel. 603 440 969
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Tak i  takhle mohou vypadat turistické cesty v národní přírodní památce 
Polické stěny po  průjezdu těžké těžební techniky. Doporučujeme všem 
návštěvníkům vzít si s sebou vysoké holínky…

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Volná pozice ATAS ve Velkém Poříčí

Pracovníci do výroby

KONTAKT:
Ivana Kinclová, tel. 491 405 022, mob. 777 609 797

Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636
e-mail: personalistika@atas.cz

•  požadujeme manuální zručnost
• práce vhodná pro muže i ženy
• třísměnný provoz

•  moderní klimatizované prostředí
• mladý kolektiv
• 5 týdnů dovolené
• stravenky, fi remní stravování
• zvýhodněné mobilní tarify
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další benefi ty

Nabízíme:

Skladník
•    požadujeme fyzickou zdatnost, manuální zručnost, 

organizační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B
• oprávnění na vysokozdvižný vozík výhodou
• třísměnný provoz

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Volná pozice ATAS ve Velkém Poříčí

Referent jakosti

KONTAKT:
Ivana Kinclová, tel. 491 405 022, mob. 777 609 797

Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636
e-mail: personalistika@atas.cz

• znalost německého jazyka slovem i písmem na vyšší 
úrovni

• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
• základní znalosti statistiky, 8D – systematiky a techniky 

analýzy příčin
• znalost managementu kvality (normy EN ISO 9001)
• znalost elektrotechniky, mechanických a montážních 

procesů
• znalost mechanické a elektrické měřící techniky
• znalost běžných softwarových aplikací, SAP, Offi ce
• základní znalost principů leanu
• fl exibilita, schopnost moderování

Požadavky:

• zpracování a přehled interních/externích reklamací,
kontrola opatření

• provádění samostatných analýz reklamací zákazníků, 
včetně jejich dokumentace

• provádění produktových auditů
• příprava interních, certifi kačních a zákaznických auditů
• podpora oddělení při koncepci a zavádění zkušebních 

procesů

Náplň práce:

• moderní klimatizované prostředí
• mladý kolektiv
• 5 týdnů dovolené
• stravenky, fi remní stravování
• zvýhodněné mobilní tarify
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další benefi ty

Nabízíme:

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

V  pondělí 12. října 2020 se již 
po osmé sešla certifi kační komise, aby 
ohodnotila další výrobky, které se nově 
mohou pyšnit ochrannou známkou 
Regionální produkt Kladského pome-
zí.

Řady stávajících certifi kovaných 
regionálních produktů se rozrostly 
o výšivky z rybích šupin paní Kollové 
z  Jaroměře, která tuto techniku vyu-
žívá především při tvorbě broží, spon 
do vlasů, obrázků či betlémů. Historie 
techniky sahá až do  Rakousko-Uher-
ska a paní Kollová se jí snaží oživit již 
od roku 2009.

Mezi další nově certifi kované výrob-
ky patří  látkové panenky,  Malovánky 
a  Pekseso textilních řemesel  z  šikov-
ných rukou paní Terézie Kalinayové, 
kterou již znáte jako autorku folklor-
ních panenek z  Kladského pomezí, 
tzv. Malenek. Látkové panenky podob-
ně jako Malenky obsahují prvky folklo-
ru a při jejich výrobě paní Kalinayová 
využívá tradiční materiály jako napří-
klad plátno z vlastnoručně zpracované 
vlny či paličkovanou krajku.

Regionální produkt

Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR vydala formou veřejné 
vyhlášky rozhodnutí, kterým se 
povoluje výjimka ze základních 
ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů rysa 
ostrovida a  vlka obecného, kon-
krétně ze zákazu škodlivě zasahovat 
do  přirozeného vývoje, zejména je 
chytat, rušit, držet a dopravovat pro 
výzkum těchto dvou druhů pro-
střednictvím telemetrie. Výjimka se 
vztahuje na maximálně pět jedinců 
rysa ostrovida a  pět jedinců vlka 
obecného a  kromě dalších CHKO 
se vztahuje i  na  Broumovsko. Dů-
vodem jsou výzkumné účely, při 
kterých budou odchyceným zvířa-
tům odebrány biologické vzorky 
za  účelem genetické, virologické, 
parazitologické a  potravní analýzy. 
Po odebrání materiálu budou jedin-
ci vypuštění zpět v  místě odchytu. 
Cílem výzkumu je zjištění prosto-
rové aktivity obou druhů, jejich 
rozptyl a  potravní ekologie. Tele-
metrické sledování umožní získat 
detailní informace o jejich ekologii, 
vyhodnotit funkčnost preventiv-
ních opatření na ochranu stád hos-
podářských zvířat a  identifi kovat 
faktory, které by mohly negativně 
ovlivnit populační trend a  rozptyl 
jedinců.

Zaostřeno

na vlka a rysa

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

www.bazenymachov.cz



* Koupím byt v  osobním vlast-
nictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i 
před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoener-
getickém domě s vlastním parko-
vacím stáním, nebo možnost pro-
nájmu. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709.
*Pronajmu garzonku v  Novém 
Městě nad Metují – Malecí. Tel. 
739 440 955
*Koupíme menší byt v N. Městě n/
Met., nejlépe v nízkém podlaží, pří-
padně s výtahem nebo nabídneme 
výměnu za větší. Cena dohodou, 
tel. 704 126 072.
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+1 v Náchodě, ul. Běloveská, včet-
ně vybavené kuchyně. Okna bytu 
k  řece. Nájem (2+1) 8.900 Kč + 
energie + kauce. Tel. 774 224 446
*Rozvedená žena koupí menší byt 
v Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
*Pron. dlouh. byt 1+kk, balkon 
v 1.NP v nově zrek. domě v NA pod 
Brankou, plast .okna, zateplení, ná-
jem 5.500Kč +zál. voda a plyn 2000 
Kč +el +kauce,  tel.608 903 050
*Pronajmu dlouhodobě  3+kk 
v podkroví RD se zahradou v Čern-
čicích. Nájemné 7500 Kč + 1000 Kč 
voda + zálohy na elektřinu. Kauce 
20.000 Kč, tel. 608 90 30 50.

*Pronajmu nově vybavený byt 
2+kk v Náchodě na sídlišti u ne-
mocnice (ulice Okrová), celková 
plocha 57 m2, k dispozici balkon 
a sklep, 2. NP s výtahem, nájem 
8000 Kč + služby a energie 4000 Kč, 
vratná kauce 24000 Kč, WiFi v ceně 
nájmu, v případě zájmu volný od 
15.11.2020. Tel. 775 435 958
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 
v Náchodě. Byt je ve 3. podlaží 
bez výtahu. Nájem včetně služeb 
je 6200 + elektřina. Kauce nutná. 
Tel.723 577 280
*Pronajmu 1+kk v Novém městě n. 
Met., centrum, vlastní plynové to-
pení, tel. 731 181 688
*Pronajmu garzonku v  Hronově. 
Přízemí. Tel. 608 66 77 30

*Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Koupím les i s pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290
*Sháním chatu, chalupu, domek v 
okolí Náchoda do 20 km na všech-
ny směry, nabídněte na tel. 774 
777 072

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový 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

*Koupím JAWA kývačka, pa-
nelka, pérák, pařez, stadion, i
ve špatném stavu, s doklady i bez. Tel. 
777 222 232
*Sháním staré pivní láhve a skle-
nice s nápisy. Seriózně zaplatím, 
tel:732170454, sběratel.
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL.: 777  559  451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
*Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografi e, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, 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 té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Prodám invalidní polohovací vo-
zík, cena 3.000 Kč, zvedák pro imo-
bilní lidi na doma cena 6.000 Kč. Tel. 
777 192 834 
*Prodám 2 sportovní červená kola 
pro mladé 7-10 let a 10-17 let. Tel. 
737 671 837
*Prodám dřevěné brikety - levně, 
tel.774 308 086
*Prodám palivové dřevo. Cena 700 
Kč/prostorový metr. Po dohodě mož-
ná doprava. Telefon 733 644 249
*Prodám čerstvé jedlé kaštany.1kg 
100,-.604 619 475
*Prodám suchá dubová prkna + foš-
ny, tel.774 308 086.
*Prodám krmnou řepu 200 Kč/q, 
tel. 720 340 251 po 18. hod. 
*Prodám zimní kola na Suzuki 
Swift  1 zimu jetá 165 /70 -R14 tel. 
604705116
*Prodám plechové disky na pneu 
R14. 550 Kč/kus. Tel. 602 103 775
*Prodám nový dřevěný stojano-
vý věšák W30, světlé dřevo - buk, 
výška 186 cm. Cena 600 Kč. Tel.602 
103 775, možnost dopravy.
*Prodám suché smrkové pali-
vo, balíky krajin z  pily uskladněné 
pod střechou, 300,-Kč/m3, Hronov 
tel.602428288

*Hledáme elektrotechnického 
projektanta (slaboproud), mož-
no i v důchodovém věku, pro vy-
pracování elektrotechnické do-
kumentace. Kontakt na e-mail:
bezpecnyprechodprochodce@seznam.cz
*Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo Flešku, levně. Tel. 777 
554 484.

*Prodám ford C-MAX 1.8i, r.v. 

2005, modrá metalýza, koupeno 
v  ČR, servisní knížka, najeto 76000 
km - garance, el. výbava, ABS, air-
bagy, prostorný, zachovalý stav. Cena 
68.000 Kč. Tel. 777 708 548
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RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2020

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

104 m2

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

KOUPÍM
 křesla, žíněnky
 školní pomůcky
 opálová světla
 květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 

 28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář
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Techem, spol. s r.o.,
Purkyňova 518, 547 01 Náchod

Hledá brigádníky pro odečty tepla a vody v termínu leden 
2021 pro lokalitu Náchod, Hronov, Česká Skalice.

Nabízíme:
dlouhodobou spolupráci
úkolovou mzdu
práci dle dohody

Kontaktní osoba:
Ing. Vodička

tel: 724 882 638
nebo

mail: miroslav.vodicka@techem.cz

Program podpory 
COVID – Nájemné

Nevíte jak si o podporu zažádat? 
Ozvěte se.

Ing. Kejzlarová Bronislava,
tel.: 721727584, info@casur.cz

Přijmu řidiče
na nákladní automobil

Tatra T 815.

Požadavky: řidičský průkaz skup. C, 
profesní průkaz.

Bližší informace na tel. 603 180 847

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

KOUPÍM

AUTO - MOTO
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Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru

+ jednoohnisková brýlová skla

Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz
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Jaroměřský hokej: velká posila pro áčko

i kvalitní mládežnický oddíl
Hokejisté Jaroměře stihli na podzim 

v Krajské lize mužů odehrát jediný zá-
pas. Pak jim sezonu přerušila nařízení 
vlády související s šířením koronaviru. 
„Je to škoda, na start nové sezony jsem 
se hodně těšil. Do boje jsme šli v silné 
sestavě,“ prozrazuje nový předseda HC 
Jaroměř Pavel Schröfel (na fotografii), 
který se v nelehké době společně s dal-
šími lidmi z vedení klubu snaží oddíl 
zajistit finančně. V  této souvislosti ja-
roměřská hokejová komunita kvituje, 
že radnice sport ve  městě finančně 
podporuje a  navíc opět investovala 
do  zimního stadionu, kde jsou nové 
mantinely a další vylepšení. 

Co se týče kádru hokejistů, vel-
kou posilou jaroměřského áčka je 
obránce Martin Vágner. Šestatřice-
tiletý hráč byl v  roce 2002 draftován 
jako první volba týmu NHL Dallas 
Stars. Prošel zámořskými soutěžemi 

a  zahrál si i  naši extraligu, kde ob-
lékl dres Hradce Králové, Pardubic 
nebo Sparty. S  třineckými Oceláři 
dokonce vybojoval mistrovský titul! 
„Jsme rádi, že se tento odchovanec 
Jaroměře vrátil do  svého mateřské-
ho klubu. Myslím, že bude velkým 
přínosem na  ledě i  mimo něj, hlav-
ně naši mladí hráči se od něj můžou 
hodně naučit,“ pochvaluje si předseda 
klubu Pavel Schröfel a  nezastírá, že 
ambice HC Jaroměř jsou zase velké. 
„Rád bych věřil tomu, že se sezona 
bude dohrávat. Každopádně chceme 
uspět v  play off a  dojít až do  finále“.  
 Ve  městě funguje také úspěšný 
mládežnický oddíl HCM Jaroměř. 
Na  rozdíl od  většiny jiných hokejo-
vých bašt v  Královéhradeckém kraji 
jsou tu naplněné všechny věkové ka-
tegorie, od  těch nejmenších dětí až 
po  juniorku. Ve  všech kategoriích se 

o  děti starají kva-
litní trenéři. Třeba 
juniorský tým za-
hájil sezonu velmi 
dobře. „Z úvodních 
pěti zápasů jsme 
čtyři vyhráli, vede-
me tabulku Regio-
nální ligy a  postup 
do  nadstavbové 
části by nám snad 
neměl uniknout,“ 
doufá trenér jaro-
měřské juniorky 
Radim Syrovátko. 
Jaroměřský dorost 

ztrácí na postupové příčky jediný bod. 
Dorostenci ale mají oproti výše posta-
veným týmům jeden zápas k dobru.

Po  loňské nedokončené sezóně 
vstoupili do  své soutěže s  nadšením 
mladší a  starší žáci HCM. Lehké 
ambice probojovat se během prv-
ních pěti kol do  nadstavbové části 
se ukázaly jako reálné. „Postoupili 
jsme společně s  Náchodem do  kva-
litní části soutěže, kde nás budou 
čekat atraktivní soupeři, mimo jiné 
velké trio Hradec Králové, Pardubice  
a  Liberec,“ pochvaluje si vedoucí 
týmu mladších žáků Ondřej Fajfr. 
Ve  starší přípravce jsou letos roční-
ky narození 2010 a  2011, celkem se 
jedná o  24 chlapců a  jednu dívku.  
„V  tréninkovém procesu pracujeme 
na  zlepšování individuálních doved-
ností a  začínáme se učit kombina-
ce při zapojení více hráčů. Snahou 
trenérů je vytvořit tvůrčí prostředí  
a  podmínky, které budou vést hráče 
ke  zlepšování. Snažíme se mixovat 
přiměřený poměr tlaku a  spontánní 
radosti. Nevadí nám v procesu chyby, 
ale nechceme je opakovat,“ říká šéf-
trenér mládeže HCM Jiří Hamáček, 
který bohaté zkušenosti z ledové plo-
chy předává také svému synovi. 

V  Jaroměři všichni pevně věří, 
že se nakonec podaří překonat spo-
lečného soupeře s  číslem 19, kterým 
je covid. Hráči i hráčky se snad brzy 
vrátí na ledovou plochu a budou moci 
pokračovat ve sportování a rozdávání 
hokejové radosti.                     Petr Záliš

Nabízí pomoc

a hledají dobrovolníky

Pečovatelská služba v  Polici nad 
Metují nabízí seniorům pomoc při za-
jištění nezbytných nákupů a pochůzek. 
Zároveň hledá další dobrovolníky, kteří 
by pomohli pomoc pro seniory zajis-
tit. Zájemci se mohou přihlásit na  tel. 
491 509 995 nebo e-mailem na lando-
va@policenm.cz

Mobilní katr
Poskytujeme pořez kulatiny přímo 

u vás doma nebo v lese.

Dále se zaměřujeme na prodej 
stavebního, truhlářského řeziva 
a palivového dřeva za příznivé 

ceny.

Adresa: Borová 50. Náchod 54701
Tel.: Ondřej Špacír 732758377  

Tomáš Mach 776134525

Rádi pro vás připravíme chlebíčky a zákusky.
Samozřejmostí jsou „nákupy do tašky“.

Objednávejte SMS (nejlépe) nebo telefonicky na tel. 603 224 278

N
áchod

M
asarykovo nám

ěstí 44

Farma Wenet na Nově

Soutěž o voucher na ubytování 
v jednom z apartmánu na Farmě Wenet 
pro dva dospělé a dvě děti v  hodno-
tě 5000 Kč probíhala v  polovině října 
v  pořadu Snídaně s  Novou. Farma 
Wenet se nachází v Otovicích na Brou-
movsku. Je obklopená okolními kopci, 
dohlédnete odtud na Broumovské stě-
ny, na Ruprechtický špičák i na brou-
movský klášter. Na farmě se chovají 
lamy, velbloudi, pštrosi i klasická česká 
hospodářská zvířata.

Chcete ovlivnit

život ve vašem regionu?

Na internetových stránkách města 
Česká Skalice naleznete dotazník, který si 
klade za cíl zjistit názory občanů na život 
v území mezi Úpou a Metují (Červeno-
kostelecko, Českoskalicko, Jaroměřsko).

Výstupy budou sloužit k tvorbě 
rozvojové strategie území na období 
2021-2027. Chcete-li se zapojit a ovliv-
nit kvalitu života v uvedené oblasti, pak 
vyplňte anonymní dotazník.


