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14. listopadu 2012 byla na Novém Hrádku 

zahájena demontáž větrných elektráren

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 firmy 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

ZIMNÍ SLEVY !!!
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

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,	Office
•	 základní	znalost	principů	leanu
•	 flexibilita,	schopnost	moderování

Požadavky:

•	 zpracování	a	přehled	interních/externích	reklamací,	
kontrola	opatření

•	 provádění	samostatných	analýz	reklamací	zákazníků,	
včetně	jejich	dokumentace

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

procesů

Náplň práce:

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

Nabízíme:

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,	firemní	stravování
•	 zvýhodněné	mobilní	tarify
•	 rekreace	na	chatě	v	Krkonoších
•	 odměny	za	dárcovství	krve
•	 příspěvek	na	dětské	tábory	a	další	benefity

Nabízíme:

Skladník
•	 			požadujeme	fyzickou	zdatnost,	manuální	zručnost,	

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

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

POMÁHÁME
ÚSPĚSNÝM

www.N
VSP.c

z      Zavádíme ekonomické a výrobní systémy do malých, středních i velkých 
          společnos� a zůstáváme nadále v kontaktu se zákazníkem, protože vnímáme tento
   vztah jako partnerství. Máme připravené přednastavené balíčky HELIOS Easy pro 
rychlé zavedení systému určené pro malé společnos�. Těšíme se na spolupráci.
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Královéhradecký kraj převzal a 
distribuoval 13 nových přístrojů 
pro vysokoprůtokovou kyslíko-
vou terapii. Přístroje budou po-
máhat při hospitalizaci pacientů 
s těžším průběhem nemoci co-
vid-19 v šesti nemocnicích v kraji. 
Kraj také obdržel ještě osm kusů 
plicních ventilátorů.

„V tuto chvíli jsme převzali 13 jed-
notek pro vysokoprůtokovou oxyge-
noterapii. Tento systém pro nosní po-
dávání kyslíku je důležitý ve chvíli, 
kdy pacientův zdravotní stav vyža-
duje podporu, ale není natolik vážný 
jako v případě umělé plicní ventila-
ce. Zařízení dodaná ministerstvem 
zdravotnictví využijí nemocnice v 
Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, 
Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad 
Labem i v hradecké fakultní nemoc-
nici,“ informoval radní pro oblast 

zdravotnictví Zdeněk Fink.
V současné době v nemocni-

cích v regionu slouží tento typ za-
řízení v rámci akutní lůžkové péče 
během léčby více jak dvou desítek 
pacientů s covidem-19. Dalších 
13 přístrojů tak významně navýší 
kapacitu této léčby.

Vedle toho Královéhradecký 
kraj obdržel přes 150 tisíc respi-
rátorů, které postupně nechá roz-
vést do sociálních zařízení. „Od 
státu jsme obdrželi respirátory, 
které rozdělíme mezi desítky soci-
álních zařízení v kraji. Aktuální 
zásoby jsou podle našich informa-
cí dostatečné, přesto vítáme tuto 
zásilku 152 tisíc respirátorů, které 
vytvoří železnou zásobu,“ sdělila 
náměstkyně hejtmana pro oblast 
sociálních věcí Martina Berdy-
chová.

Do nemocnic míří nové přístroje 
pro léčbu pacientů s covidem-19

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat zdravotnímu a  především 
ošetřujícímu personálu na JIP v ná-
chodské nemocnici. Byla jsem tam 
hospitalizována s oboustranným zá-
palem plic od 16. do 26. října 2020. 
Děkuji všem za jejich obětavou prá-
ci, právě v této nelehké době.

Všem Vám moc děkuji.   
Alena Čtvrtečková

z Vysokova

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNÁME
Dne 11. listopadu 2020 uplynul první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a prababička 

ze Šonova u Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou
Kdo jste ji znali,

věnujte jí s námi tichou vzpomínku

paní Blažena Barvová „Zemřeli jsme v  čase, žít budeme 
ve  věčnosti,“ hlásá nápis nad vstupem 
do  krypty pod kostelem sv. Mikuláše 
v Jaroměři, kde jsou uložené zachovalé 
mumie významných osobností a  měš-
ťanů Jaroměřska z  18. století. Jsou do-
kladem toho, jakým způsobem naši 
předkové pohřbívali významné oby-
vatele měst. Zároveň ale přinášejí také 
důkazy například o  způsobu oblékání 
tehdejších lidí. V původním oblečení tu 
leží celkem 59 mumií, které musí pra-
covníci pohřební služby očistit. Děje 
se tak vůbec poprvé. Primátoři i  jejich 
manželky, vzdělaný poštmistr, soudce či 
sochař hraběte Šporka a další významní 
měšťané z období 1735 až 1782 našli po-
slední odpočinek pod jižní lodí gotické-
ho chrámu v Jaroměři. Proudící vzduch 
těla mrtvých dokonale vysušil, mnohá 
jsou dobře zachovalá, stejně jako jejich 
oblečení. Všichni ti zemřelí mají černé 
stužky na rukách a růženec v ruce, vět-
šinou nechybí ani svaté obrázky. 

Veřejnost má do  krypty přístup jen 
ve  výjimečných případech, jako jsou 
například Dny kulturního dědictví 
nebo noci kostelů a podobně. V přípa-
dě častého zpřístupnění a většího počtu 
návštěvníků by se mumie mohly nená-
vratně poškodit.

Čistí jaroměřské 
mumie 

Jiráskova ulice v Červeném 
Kostelci, která vede z centra 
města do Horního Kostelce a z 
které potom můžete pokračo-
vat do Hronova nebo Stárkova, 
bude uzavřena do 22. listopadu 
2020. Příslušné státní orgány tak 
vyhověly žádosti firmy M-Silni-
ce, která kompletní rekonstrukci 
provádí a v původním termínu 
všechny práce nestihla provést.

DDM Stonožka v Novém Měs-
tě nad Metují pořádá vědomostní 
soutěž o jejich městě. Hra Novo-
městsko je určena pro jednotlivce 
i celé rodiny probíhá na čerstvém 
vzduchu. A jak na to? Z webu www.
ddmstonozkanm.cz si stáhněte a 
vytiskněte herní kartu, vezměte si 
tužku a vydejte se na Husovo ná-
městí, kde najdete odpovědi na 
všech 13 otázek. Vyplněnou kartu 
potom vhoďte do poštovní schrán-
ky ve Stonožce. Soutěž trvá do kon-
ce roku.

Prodloužení
uzavírky

Hra Novoměstsko

VZPOMÍNKA
Je to smutných deset let, co jsi nás 25. 11. 2010

opustila. Není den, kdy bychom na tebe nemysleli a kdy 
jsi nám nechyběla, naše milovaná maminko, babičko  

paní Emílie Obrcianová
 z České Metuje. 

Moc nám všem chybíš. 
Vzpomínají manžel, děti a vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 12.11.2020 to byly už tři smutné roky,

kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička,

paní Milena Vlčková z Náchoda - Bělovse.

Moc nám všem chybíš.
Nikdy nezapomene manžel,

syn a dcera s rodinami

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 oprave-
na koupelna, kuchyně a ústřední topení.

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
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč

EU - TIP

Cena: 2 199 000,- Kč

Je to jednoduché. Stačí zavolat nebo poslat SMS s dotazem na tel. číslo 
602 103 775, zavoláme zpět a domluvíme se na nejvhodnějším řešení. 
Nebo můžete text a fotku poslat e-mailem na redakce@novinyecho.cz 
a vše vyřídíme elektronicky.

Nevíte, jak zadat VZPOMÍNKU?

Právní poradna Dity Vávrové
Půjčil jsem známému určitou částku peněz. Zaplatit mi měl do  konce září, ale 

neudělal to. Jak mám nyní postupovat?

V  takovém případě je potřeba na  nic nečekat a  začít jednat. 
Dluh se totiž promlčuje v obecné tříleté lhůtě, která běží ode dne, 
kdy jej měl dlužník poprvé splatit. Promlčení lze zabránit pode-
psáním uznání dluhu, tím se promlčecí doba prodlouží na 10let.

Jako první věc je nutné poslat dlužníkovi předžalobní výzvu, 
ve které vyčíslíte jeho závazek, v jaké výši a na jaké číslo účtu jej 
může ještě doplatit. Pokud nehrozí proběhnutí promlčecí doby, 
můžete se s ním domluvit na další lhůtě, do kdy vám má zaplatit. 

Ve výzvě ho dále důrazně upozorníte, že pokud dluh v určené lhůtě (nejdříve však do 7 
dnů od doručení výzvy) nezaplatí, podáte na něj žalobu. Dále mu sdělíte, že to bude 
spojeno s dalšími náklady, spočívajícími minimálně v uhrazení soudního poplatku, dal-
ších nákladech a případném zastoupení advokátem.

Pokud ani po zaslání výzvy dlužník dluh neuhradí, podáte na něj u příslušného sou-
du žalobu. To je spojeno se zaplacením soudního poplatku. K žalobě je nutné přiložit 
také smlouvu o půjčce, případně další důkazy prokazující váš nárok na zaplacení.

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODBORU MAJETEK

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor majetek
Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 
3 měsíce
Platové zařazení: 8. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu: 1. února 2021, případně dle dohody

Pracovní náplň:
zajišťování oprav a údržby budov v majetku města, zajišťování oprav a rekonstrukce bytů 
a nebytových prostor v majetku města, opravy v objektech příspěvkových organizací měs-
ta, zajišťování předávání a přejímání bytových a nebytových prostor, příprava a realizace 
výběrových řízení pro výběr dodavatelských fi rem na dodávky týkající se oprav a rekon-
strukcí objektů v majetku města vč. přípravy smluv, zajišťování provozu kotelen v objek-
tech města, zajišťování revizí, kontrol a odstraňování zjištěných závad týkající se objektů 
v majetku města, podílení se na tvorbě rozpočtu města

Požadavky:
� minimálně úplné středoškolské vzdělání nejlépe stavebního směru
� schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, komunikační i organizační do-

vednosti, spolehlivost a pečlivost
� znalost uživatelské práce s PC-Word, Excel, elektronická pošta, datové schránky
� základní orientace v zákoně o veřejných zakázkách
� řidičský průkaz sk. B

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města www.mestohronov.cz
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Královéhradecký kraj oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 
3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projedná-
ní, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. 
S návrhem se lze seznámit v elektronické verzi na webových stránkách Kra-
je nebo v  listinné podobě přímo na Krajském úřadě. Veřejné projednání 
návrhu Aktualizace č. 3 se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 9:00 
hodin a  bude provedeno formou vzdáleného přístupu. V  den veřejného 
projednání bude na internetových stránkách Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz uvedený odkaz na  přímý pře-
nos. Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat 
námitky proti návrhu s odůvodněním a vymezením dotčeného území do 7 
dnů ode dne veřejného projednání. 

Nepropásněte termíny

MV č.34/2016 Sb. 

Ve středu 28. října se částečně povedlo 
zpřístupnit středověkou nástěnnou mal-
bu v  budově římskokatolické duchovní 
správy v Broumově. Až do této doby zů-
staly široké veřejnosti nepřístupné.

„Středověké nástěnné malby na  čelní 
straně prostoru, který v minulosti sloužil 
jako kostnice, jsou rozčleněny do tří pásů. 
Z  výtvarného hlediska jsou broumov-
ské nástěnné malby vynikající ukázkou 
kresebného stylu. Nejsou dílem jednoho 
umělce ale celé dílny. Svým významem 
zdaleka přesahují hranice regionu a patří 
k tomu nejhodnotnějšímu, co bylo v 1. po-
lovině 14. století vytvořeno. Jsou vynikají-
cí ukázkou kvality výtvarných děl na po-
čátku vlády Lucemburků v Čechách“, řekl 
k  uměleckému dílu Jan Royt z  Ústavu 
pro dějiny umění FFUK v Praze.

Datace malby dnes označované jako 
Triumf smrti (před tím Poslední soud) je 
odhadovaná do let 1320 - 1330. Unikát-
nost v barokním kraji podtrhuje dle všeho 
i minimálně ve středoevropském kontex-
tu jedinečné zobrazení ďáblů na ramenou 

pošetilých panen z 25. kapitoly Evangelia 
sv. Matouše. Restaurování samotné malby 
proběhlo v letech 2013 - 2014.

„O fresce se vědělo již v šedesátých letech 
minulého století. Někdejší dům zvoníka 
sloužil jako fara jen několik let a tehdejší 
farář hledal místo, kde by si zaparkoval 
svého trabanta. Zvolil pro to prostor kost-
nice. Když začali vyvážet kosti, zjistili, že 
jsou na  stěnách fresky. V  70. letech pak 
proběhly průzkumy malby. Následně byl 
prostor zarovnán dřívím na otop, které se 
postupně spálilo v kamnech. Když se tady 
objevil prof.  Royt a  malby odborně po-
psal, řekli jsme si, že stojí za zrestaurování 
a  zpřístupnění veřejnosti“, přiblížil dění 
kolem nalezených maleb broumovský 
děkan Martin Lanži.

Další práce spočívající v úpravě oko-
lí, nasvícení a zabezpečení fresek budou 
závislé na  úspěchu z  česko-polského 
dotačního programu EU, které Římsko-
katolická farnost - děkanství Broumov 
podala ve  spolupráci s  MěÚ Broumov 
koncem října 2020. 

Zpřístupnění středověké malby v Broumově

Spolek pro náměstí v  Jaroměři si 
dovoluje pozvat prodejce a  kupující 
na tradiční bleší trh, který se bude ko-
nat 28. listopadu 2020 v podloubí před 
vinotékou u sv. Mikuláše. Více infor-
mací naleznete na www.pronamesti.cz

Tradiční
bleší trhy

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

    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

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

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

PROJEKTOVÝ INŽENÝR 
Náplň práce:
l Provádění konstrukčních změn motorů a vytváření kusovníků pro produkty
l Vedení realizace vzorků, zavádění nových produktů ve spolupráci s dalšími útvary 
l Zajištění podpory během zkušebního provozu nově konstruovaných vzorků ve výrobě
l Realizace konstrukčních změn a implementace ve výrobě (plánování a sledování)
l Spolupráce s dodavateli 
l Spolupráce s ostatními odděleními a ostatními výrobními závody v Evropě

Požadavky:
l Středoškolské vzdělání s maturitou v oboru strojírenství
l Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství výhodou
l Minimálně 3 roky praxe
l Dobrá znalost 3D CAD 
l Znalost systému Windchill a SAP výhodou
l Dobrá znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
l Silný vztah k týmové práci 

Nabízíme:
l Zajímavou práci ve stabilní firmě
l Týden dovolené navíc
l Závodní stravování
l Zvýhodněné telefonní tarify

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:

SKLADNÍKA 
NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED,

SE MZDOU AŽ 24 500KČ/MĚSÍČNĚ.

Požadujeme:
l Platný průkaz VZV
l Ochotu učit se novým věcem
 
Benefity společnosti:
l Závodní stravování
l 5 dnů dodatkové dovolené
l Vlastní zvýhodněné mobilní tarify
l Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,
email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION
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Na svém prvním jednání v novém 
složení rozhodla rada Kraje o dalších 
investicích do náchodské nemocnice. 
„Provedením stavebních prací moder-
nizace Oblastní nemocnice Náchod 
zdaleka nekončí. Kraj nyní ve  spolu-
práci s  nemocnicí pořizuje vybavení 
pro jednotlivá oddělení. Díky těmto 
investicím vzniká v Náchodě moder-
ní zdravotnické zařízení na úrovni 21. 
století,“ říká první náměstek hejtmana 
Pavel Bulíček (Piráti).

Do náchodské porodnice kraj po-
řídí dvě elektricky polohovatelné 
porodní postele, novorozenecké od-

dělení vybaví čtyřmi vyhřívanými 
lůžky s  integrovanou resuscitační 
jednotkou a šesti vyhřívanými lůžky 
s  fototerapií, vše včetně pasivních 
matrací, a  dále dvěma lampami pro 
fototerapii (léčbu světlem). 

Kraj také investuje do  nákupu 
dvou bariatrických lůžek sloužících 
pro pacienty s  nadváhou. Součástí 
nákupu jsou i  matrace a  dva noční 
stolky, pořídí také osm pevných le-
hátek, 13 vyšetřovacích dvoudílných 
lehátek a  jedno hydraulické lehátko 
používané při léčbě hybných poruch 
u novorozenců.

Nové zařízení pro náchodskou nemocnici

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: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Koncem října vydala nakladatel-
ka Helena Rezková z Vlkova tradiční 
stolní kalendář „KRÁLOVÉHRA-
DECKO, JAROMĚŘSKO A  SMI-
ŘICKO NA  HISTORICKÝCH PO-
HLEDNICÍCH 2021“, který nabízí 56 
černobílých a  barevných historických 
pohlednic ze soukromých sbírek. Pro-
tože na  jedné pohlednici zpravidla 
bývá vícero záběrů, mohou se zájem-
ci potěšit celkem 98 snímky z 24 obcí 
našeho regionu. Vydavatelka předklá-
dá zcela nové a původní, dosud neo-
tištěné pohlednice. Celkem 12 jich 
zobrazuje město Jaroměř, po osmi pak 
Hradec Králové a  Josefov, 4 Smiřice 

a po dvou nebo jedné celou řadu obcí 
z  jaroměřského regionu.  Jednotlivé 
záběry na  pohlednicích z  let 1900 až 
1938 zachycují tehdejší architekturu, 
přírodu, skupinové a  žánrové výjevy 
a  další motivy z  tehdejší doby.  Jde 
o  skutečně pestrou mozaiku pozoru-
hodných záběrů i zajímavých snímků, 
které nabízejí vhled do minulosti naše-
ho regionu a obcí.

Tento unikátní a  zdařilý stolní ka-
lendář zajisté rád ocení každý milov-
ník historie i místopisu. Zakoupit si ho 
můžete za 99 Kč v síti trafik, papírnic-
tví a knihkupectví.

PhDr. Jiří Uhlíř

Stolní kalendář
s historickými pohlednicemi

 / zkrácený úvazek
/ brigádu

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

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

VEDOUCÍHO LISOVNY 
Náplň práce:
l Řízení lisování komponent pro výrobu turbín
l Řízení montáže turbín
l Koordinace výroby dle naplánovaných požadavků  
l Koordinace údržby a výměny lisovacích forem a montážních přípravků

Požadavky:
l Vzdělání v oboru strojírenství
l Dobrá znalost technologie lisování kovů
l Praxe v oboru
 
Nabízíme:
l Zajímavou práci ve stabilní firmě
l Týden dovolené navíc
l Závodní stravování
l Zvýhodněné telefonní tarify

Tel.: 778 002 270,
email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION
Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38



*53/164/79 SŠ z Náchoda hledá fajn 
(slušného) muže – společné váno-
ce? Zájmy: kolo, cestování, zvířata, 
kutilství, hudba, tanec, romantika, 
grilování, víno… prostě pohoda. 
Najdu? Tel:601 348 538

*Pronajmu garsoniéru s  lodžií, 
v  Novém Městě nad Metují, dům 
zateplen, nová okna, parkování 
u domu. Kauce nutná. Ihned volný. 
Tel.: 604 532 387
*Koupím byt v osobním vlastnictví 
v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*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.
*Pron. dlouh. byt 1+kk, balkon 
v 1.NP v nově zrek. domě v NA pod 
Brankou, plast. okna, zateplení, 
nájem 5.500Kč +zál. voda a  plyn 
2000Kč +el. +kauce, tel.608 903 050

*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
*Pronajmu garzonku v  Hronově. 
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenerge-
tickém domě s vlastním parkovacím 
stáním, nebo možnost pronájmu. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.

*Pronájem bytu 1+1 v ul. Na Bo-
řetíně, Nové M.n.M, výměra 
38m2, 2. patro, balkon na  me-
zipatře. Nové podlahy, plastová 
okna, jádro původní - udržované. 
Byt nově vymalován.Nájem 7.500 
Kč/měs. + 2.000 Kč energie. Kau-
ce 10.000 Kč. Tel. 774 200 456

*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

*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v blízkosti cen-
tra Nového Města nad Metují (cca 
250 m od  autobusového nádraží). 
Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po kompletní rekon-
strukci. 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
*Pronajmu garáž v  Náchodě, 
Kladská ul., a prodám doma krme-
né prase, možno i  v  půlkách. Tel. 
603 871 346

*Koupím les i  s  pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

*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
*Prodám pánský společenský ob-
lek, plnoštíhlá postava cca 180 cm. 
Kvalitní materiál. Tel. 602 103 775
*Prodám dřevěné brikety levně, 
tel.774 308 086
*Prodám suchá dubová prkna + 
fošny, tel.774 308 086. 
*Prodám krmnou řepu 200 Kč/q, 
tel. 720 340 251 po 18. hod.
*Prodám zimní gumy na  Renault 
Scenic s disky, 2 nové gumy Nokian 
WR185/65 R15 – T88 s  účtenkou, 
cena 2000 Kč. Kontakt 606 316 991

*Sběratel koupí známky Českoslo-
venska nebo případně filatelistic-
kou pozůstalost – známky, obálky, 
pohledy atd. Tel. 604 452 789
*Koupím žíněnku a  rotoped se 
zátěžovým kolem, případně další 
cvičební pomůcky. Tel. 604 189 688
*Koupím JAWA kývačka, panel-
ka, pérák, pařez, stadion, i ve špat-
ném stavu, s  doklady i  bez. Tel. 
777 222 232
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré 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 náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451

*Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i z období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
*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 po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, 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, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683

*Koupím vše s hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i  díly, 
např. od fy PRIM a dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace VHS a  8mm filmu 
do vánoc. Tel. 606629767
*Hledáme elektrotechnického 
projektanta (slaboproud), mož-
no i  v  důchodovém věku, pro 
vypracování elektrotechnické do-
kumentace. Kontakt na  e-mail: 
bezpecnyprechodprochodce@se-
znam.cz
*Převedu záznamy z  videokazet 
na  DVD nebo flešku, levně. Tel. 
777 554 484.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Provádím zednické
a sádrokartonářské

práce.
Cena dohodou. Náchod a okolí.

Mobil: 730 981 984

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

   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 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

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

Přijmu řidiče
na nákladní automobil

Tatra T 815. 
 

Požadavky: řidičský průkaz skup. C, 
profesní průkaz.

 

Bližší informace na tel. 603 180 847

KOUPÍM

MARTIN A MARTINA XXI.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

U nás NEPLATÍTE provizi - Vaši nemovitost prodáme ZDARMA!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz

první realitní ON-LINE KANCELÁŘ v Náchodě

Nové nástroje prodeje nemovitostí
Současná pandemie přináší změny i do obchodu s realitami - minimalizace osobních setkání 
vede k digitalizaci nabídky nemovitostí        projděte si jednotlivé nabídky z pohodlí domova:

• základ bez kterého se neobejdete = půdorys  
• videoprohlídka = pro dobrého makléře standard
• „projděte“ se po bytě = 3D scan 
• dron = je důležitý hlavně u domů a pozemků

Chcete prodat svůj byt a přitom se nesetkávat s mnoha neznámými lidmi? 
CHRÁNÍME VÁS = umíme dobře a rychle prodat Vaši nemovitost i bez Vašeho kontaktu se zájemci. 
Průběžně s Vámi budeme všechno konzultovat, a pokud budete chtít, potkáte se s kupujícím až 
u podpisu kupní smlouvy u našeho advokáta.





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

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. 

popřípadě člověka, který má zkušenosti 
s instalací slaboproudých kabelů.
Řidičský průkaz skupiny B podmínkou, 
manuální zručnost samozřejmostí.
Mzda 18000,- až 24000,-. Náchod a okolí. 

TELEFON 724 004 390

PŘIJMU ELEKTRIKÁŘE
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Architektonická soutěž na tělocvičnu u Základní školy Václava Hejny 
v Červeném Kostelci už má svého vítěze. Soutěžní porota vybírala z 28 
zájemců na základě zaslaných portfolií, 5 nejlepších pak bylo vyzváno 
přímo ke zpracování soutěžních návrhů. Z této pětice se na prvním mís-
tě umístil návrh, jehož autory jsou MgA. Ondřej Císler, PhD., Ing. arch. 
Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek a Ing. arch. Barbora Lopraisová. Ná-
sledně se 19. října 2020 uskutečnilo jednací řízení bez uveřejnění s oce-
něnými účastníky, jehož výsledkem byl podpis smlouvy.

Ve čtvrtek 5. listopadu se konalo (z důvodu korona-
virové pandemie) opožděné vyhlášení výsledků soutěže 
3D pro všechny – nejúspěšnějších studentských modelů 
vytištěných na 3D tiskárně. Soutěž pořádá Gymnázium 
Arabská v Praze a vytištěné modely poté najdou uplatnění 

jako výukové pomůcky na gymnáziu a základní škole pro 
zrakově postižené. Takže i ti studenti, jejichž modely ne-
uspěly, mohou mít dobrý pocit, že svojí tvorbou pomohli 
poznávat svět svým handicapovaným vrstevníkům. Mo-
dely studentů Jiráskova gymnázia zcela ovládly kategorii 
Abstraktní umění (úkolem bylo převést do 3D podoby 
nějaké známé abstraktní dílo) – 1. místo Hana Štěpánová 
(Abstract), 3. místo Josef Krtička (Blanc sur bleu et rouge) 
a 4. místo Jiří Pelikán (Linie). Určitě bychom uspěli i v 
kategorii Architektura, kde jsme měli připravené modely 
rozhleden v ČR, bohužel koronavirus před prázdnina-
mi uzavřel školy a modely tak nebylo možné vytisknout. 
Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci na-
šeho gymnázia.

RNDr. Jan Preclík
Jiráskovo gymnázium Náchod

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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Malovaný kalendář

V Kostelci znají vítěze

3D pro všechny – Jiráskovo gymnázium
úspěšné s abstraktním uměním

Certifikát, který opravňuje dr-
žitele používat na  svých výrob-
cích označení „Broumovsko re-
gionální produkt“, získala mladá 
malířka Adéla Kulichová – ADA 
ART ze Suchého Dolu. Její tvor-
ba se vztahuje hlavně k  regionu, 
kde žije. Podle ní je Broumovsko 
nejkrásnější kraj na  světě, proto 
na jejich malbách naleznete hlav-
ně Adršpašské skály, Broumov-
ské stěny nebo Ostaš. V současné 
době připravuje vydání kalendáře 
na rok 2021 opět s motivy přírod-
ních krás broumovského výběžku.

Bražandu neobnoví
Radní Nového Města nad Me-

tují se na svém posledním jednání 
zabývali i  požadavkem osadního 
výboru Vrchoviny na obnovu ces-
ty “Bražanda“. Avšak vzhledem 
k množství a finanční náročnosti 
plánovaných investičních priorit 
města se tímto projektem není 
možné zabývat.

Soutěž s Primátorem
má své výherce

Soutěž novin ECHO a  pivovaru 
Primátor vyhlášená v  ECHU č. 26 
má své výherce. Pro Vás, kteří jste si 
přečetli celé ECHO, byla odpověď 
snadná, jednalo se o  PRIMÁTOR 
LEŽÁK 11. Ze správných odpovědí 
byli vylosováni následující tři výher-
ci: Pan Miroslav Pásler z  Náchoda, 
paní Petra Ptáčníková z Říkova a pan 
Petr Ruffer z  Provodova. Všichni 
tři obdrží dárkový paket věnovaný 
do soutěže pivovarem Primátor. Vý-
hercům blahopřejeme. Ostatním dě-
kujeme za účast a těšíme se na jejich 
odpovědi v další připravované soutě-
ži s náchodským pivovarem.

Hvězda, Štefánikova 454/28a, Hradec Králové, 500 11

OPERATIVA ANI AMBULANCE NEPŘERUŠENY 
Operujeme v tomto spektru:
1. artroskopie kolen, ramen, hlezen, loktů a zápěstí
2. operace křečových žil 
3. chirurgické excize kožních útvarů

Objednávky: tel.: 495 269 768  7-15 hod, mailem: recepce@1chirurgie.cz


