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30. ledna 1959 se v Náchodě narodila

česká herečka, zpěvačka, moderátorka

a aktivistka Jana Yngland Hrušková 

Protizáchvatová poradna 
MUDr. Listoňové je od ledna 2021 

přemístěna
do rhb. střediska FAUST Náchod,

Zámecká 239. 

Na vyšetření je nutno se objednat na čísle 491 420 924

První
v Náchodě

Prvním občánkem Náchoda 
v  roce 2021 je holčička s  krásným 
jménem Kristýnka. Na  první ná-
chodské miminko jsme letos ne-
čekali dlouho. Po  prvních čtyřech 
slečnách, které se v náchodské po-
rodnici narodily na Nový rok, při-
šla na svět hned v sobotu 2. 1. 2021 
ve  12:41 hodin  první „náchodská“ 
občanka, holčička Kristýnka.

Maminka malé Kristýnky 
dostala od  vedení města Náchoda 
květinu, přání a  dárkový poukaz 
k  nákupu výbavy pro miminko 
v  hodnotě 3000 Kč. Celé rodině 
přejeme do nového roku především 
pevné zdraví, štěstí a  mnoho spo-
lečných radostných chvil!

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů
ABRA Flexi 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

I V NOVÉM ROCE 
JSME TU PRO VÁSJarmila Zemánková, 

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

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

Co u nás budete dělat

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme

• Sestavování / kompletování, oživování a testování našich GPS jednotek
• Montáž těchto jednotek do osobních, dodávkových a nákladních vozidel 

našich nejlepších zákazníků (někdy také do lokomotivy nebo železničního 
vagónu)

• Diagnostika a analýza případných závad a jejich předcházení 

• Technickou zdatnost v oboru elektronika/elektrotechnika
– ideálně SOU / SŠ se zaměřením na elektro 

• Uživatelská znalost práce na PC 
• Chuť pracovat pro inovativní českou společnost 
• Řidičský průkaz sk. B 
• Být připraven občas cestovat fi remním autem za klienty

v ČR na jednodenní montáže 

Více informací o pozici na https://www.level.systems/kariera/. V případě Vašeho 
zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems

ELEKTRONIK / ELEKTROMECHANIK

Co u nás budete dělat

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme

• Telefonická a online podpora našich nových i stávajících zákazníků
• Administrace zákaznických účtů v monitorovacím systému Positrex)))
• Testování systému Positrex))) za účelem zlepšování jeho funkčnosti

a spolehlivosti

• Jste středoškolačka/středoškolák technického směru, nebo jsou informační 
technologie alespoň Vaším koníčkem a dobře se v ICT orientujete

• Schopnost domluvit se v anglickém jazyce slovem a písmem
• Jste velmi komunikativní, rád(a) pracujete v týmu a máte pozitivní pohled 

na svět
• Po zapracování předpokládáme Vaši velkou samostatnost

PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO
CENTRA (TECHNICKÁ PODPORA)

Požadavky:

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

• 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:
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VZPOMÍNKA
Dne 26.1. uplyne 10 let co nás navždy opustil náš

drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

Jiří Havel z Náchoda.

Kdo jste ho znal, tak prosím
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka a děti.

VZPOMÍNÁME
Dne 30. 1. 2021 uplyne 6 smutných let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Karel PŘIBYL z Hronova.

Stále vzpomínají manželka 

a synové s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 20. 1. 2021 to bylo 20 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček 

pan Josef Šnips

z Nového Města nad Metují. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte.

Stále vzpomíná manželka Jana.

VZPOMÍNÁME
Dne 22. ledna 2021 uplynul smutný rok,

kdy nás navždy opustila drahá manželka,
maminka a babička

paní Jana Kouřímová   
z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel Zdeněk, synové Petr a Zdeněk,
dcera Renata a vnoučata Petr, Simona, Daniel

VZPOMÍNKA
Dne 19. 1. 2021 uplynulo 18 let, co nás navždy 

opustila naše maminka,  

paní Věra Kosinková z Kramolny. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi!

rodina

VZPOMÍNKA
Dne 13. ledna 2021 uplynulo 10 let,

kdy nás navždy opustil

pan profesor Zdenek Stuchlík
Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka Zdenka,

dcera a syn s rodinami. 

VZPOMÍNKA
20. ledna uplynulo 10 let, co zemřel lékař náchodských

sportovců a náchodský patriot

MUDr. JIŘÍ EICHLER
Vzpomeňte na něho s námi. Byl by rád.

Velké díky všem kamarádům,
kteří při nás stáli v těch nejtěžších chvílích.

Dcera Eva s Karlem, Emou, Martinem

a sestra Radka

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.

Dne 25. ledna  2021 uplyne již 12 smutných let, 
kdy nás navždy opustil

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina 

Dne 31. ledna 2021 uplyne 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička,  

paní Jarmila Šplíchalová 

z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel Milan, dcery Jitka 
a Jarmila s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 14. 1. 2021 uplynul jeden smutný a bolestný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček

pan Jiří Žák z Náchoda. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu

s námi tichou vzpomínku..

S láskou vzpomíná manželka Miluška,
syn Jiří a dcery Štěpánka

a Radka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 1.2.2021 uplyne jeden smutný rok, kdy nás

navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Miroslav Kalousek
z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále nám moc chybíš, vzpomíná
manželka Věra a synové Mirek

a Luboš s rodinami a dcery Věra
a Dana s rodinami

VZPOMÍNKA
Stále vzpomínáme na našeho milovaného tatínka 

pana Bohumila Opočenského,

úředníka státní banky.

Dne 14.1.2021 už uplynulo

33 let od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2021 uplynou 2 roky, kdy nás náhle 

opustila

paní Božena Serbousková
z Nového Města nad Metují.

Dotlouklo Tvé srdce, umlkl Tvůj hlas, však

ve vzpomínkách a v našich srdcích stále zůstáváš…

S láskou stále vzpomíná rodina

Stuchlíkova a Serbouskova

VZPOMÍNÁME
Dne 21. 1. 2021 uplynulo smutné výročí 10 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička

paní HANA JANKOVÁ
z České Skalice.

Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou
„Kdo v srdcích žije – neumírá.“

VZPOMÍNKA
Dne 29. prosince 2020 by se

dožila životního jubilea 100 let 

paní Zdeňka Kouřímová 
z Bělovse.

Stále vzpomínají
syn Zdeněk

a dcera Jana s rodinami

Současná opatření vzhledem 
k  neustupující nákaze kovid-19 
nedovolují ani v  lednu naše spo-
lečná čtvrteční odpoledne. Musíme 
ještě vydržet v  izolaci a věřit, že se 
vše obrátí k  lepšímu pro běžný ži-
vot a sejdeme se na některých při-
pravovaných akcích. Sledujte naše 
vývěsky s  aktuálními informace-
mi. Své záležitosti můžete vyřídit 
v naší  kanceláři Harmonie 2 vždy 
v pondělí 15.30-16 hod. 

Přejeme vám pevnou vůli
a dobrou mysl k překonání patálií. 
Na shledání s  vámi se těší členové 
výboru.

Informace

pro příznivce

klubovny seniorů

Epidemická situace v Královéhra-
deckém kraji je na hraně únosnosti, 
největší problém aktuálně zazna-
menávají nemocnice, kterým chybí 
personál. Hejtman Martin Červíček 
proto nadále komunikuje s  řediteli 
zdravotnických škol, aby studen-
tům umožnili co nejjednodušší ko-
ordinaci dobrovolného nástupu do 
nemocnic.

„Osobně jsem opakovaně telefo-
noval s řediteli zdravotnických škol 
a prosil je o co největší podporu 
dobrovolnické pomoci v  nemocni-
cích. Ty hlásí obrovský nárůst hos-
pitalizovaných a schází jim perso-
nál. V tuto chvíli z pozice hejtmana 
nebudu vydávat příkazy k pracovní 
povinnosti. Věříme v ochotu a obě-
tavost studentů, kterým za veškerou 
pomoc znovu děkuji. Například 
v  náchodské nemocnici v  těchto 
dnech vypomáhá už přes čtyři de-
sítky studentů především z  Evan-
gelické akademie v  Náchodě a já 
si podobného přístupu vedení škol 
nesmírně moc vážím,“ informoval 
hejtman Martin Červíček.

Koncem minulého roku v  ne-
mocnicích vypomáhalo na 240 
studentů, kteří se výraznou mě-
rou zasloužili o zvládnutí situace. 
V  současné době v  nemocnicích 
v  Náchodě a Jičíně vypomáhají 
znovu také vojáci, o jejichž pomoc 
požádal hejtman Armádu ČR. Pro-
zatím jich zde slouží 26.

Kraj prosí studenty 

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

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

SKLADNÍKA 
NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Požadujeme:
Ochotu učit se novým věcem
Průkaz VZV podmínkou

 
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

MV č.34/2016 Sb. 

NĚMČINA
Překlady

běžné, odborné, soudní
Výuka

kurzy i individuální
Tel. 603 440 969
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Současné klimatické podmín-
ky umožňují milovníkům lyžování 
využít i  místních lokalit. Týká se to 
hlavně běžkařů, kteří mají řadu mož-
ností, kam vyrazit. I  když se zdejší 
sněhové podmínky nemohou vyrov-
nat poměrům blízkých Krkonoš nebo 
Orlických hor, již několik let je vy-
znavačům bílé stopy k dispozici udr-
žovaná síť tratí, které jsou propojeny 
i se sousedním Polskem, s oblastí ná-
rodního parku Góry Stolowe. Celá síť 
čítá v Kladském pomezí přes 300 km 
upravovaných tratí, ať už se jedná 
o tratě vzájemně propojené umožňu-
jící naplánovat si půldenní nebo celo-
denní výlet, nebo o tvorbu ucelených 
lyžařských okruhů s výchozím i cílo-
vým bodem ve stejném místě.

Lyžařský ráj zahrnuje především 
oblast Jestřebích hor, okolí Dobrošo-
va u Náchoda, okolí Machova, Teplic 
n. Metují a Police nad Metují a oblast 
Broumovských stěn a  hraničních Ja-
vořích hor. Další kilometry stop upra-
vuje rolba v polském národním parku 
Góry Stolowe, v okolí osady Karlów. 
Více informací a  aktuality naleznete 
na www.ski.kladskepomezi.cz

Hurá na běžky

Současné umění, nadrozměrné 
sochy i  ateliéry pro umělce. To na-
bídne nová galerie moderního umě-
ní EPO1, která vyrůstá v  prostoru 
bývalé elektrárny v  Trutnově. Nové 
kulturní centrum s velkými ambice-
mi se veřejnosti představí v  květnu 
2022, kdy bude zahájena sochařská 
výstava špičkových umělců. Galerie 
EPO1 cílí nejen na region a Českou 
republiku, ale do  budoucna chce 
být významnou institucí minimálně 
ve  středoevropském kontextu. Díky 
unikátním prostorům nabízí mož-
nosti, které nebyla veřejnost dosud 
zvyklá vídat.

Od  loňského února probíhá revi-
talizace jedné z posledních industri-
álních staveb Trutnova, která změní 
objekt první poříčské elektrárny 
v  unikátní galerii. Výjimečná bude 
nejen velikostí, ale i  programovou 
náplní. Více než sto let starý pěti-
podlažní dům se promění v umělec-
ký prostor, který chce upoutat nejen 
Čechy, ale i milovníky umění z celé-
ho světa. Galerie nabídne výstavní 
plochu o velikosti celkem 3400 met-
rů čtverečních. Tři z pěti podlaží bý-
valé rozvodny o  celkové ploše 1360 
metrů čtverečních se promění ve vý-
stavní prostor pro menší 3D objekty, 
obrazy, grafiku i  fotografie. Součástí 
tohoto objektu bude také depozitář 
a technické zázemí EPO1. Největším 
prostorem se stane původní gene-
rátorovna a  turbínová hala, ideální 
místo pro instalaci nadrozměrných 

a významných sochařských děl o cel-
kové ploše 1300 metrů čtverečních.

Cílem revitalizace je zachovat 
původní vzhled. Proměna bývalé 
elektrárny podle návrhů architektů 
z  Atelieru Tsunami Náchod je roz-
dělena do  několika etap. Otevření 
funkční části se chystá na  jaro roku 

2022 a už nyní se tvoří koncept první 
expozice. Úplné dokončení komple-
xu je plánováno do let 2024 až 2025.

Za  projektem centra současného 
umění stojí manželé Kasperovi, je-
jichž firma Kasper Group je jedním 
z největších zaměstnavatelů na Trut-
novsku. Z vlastních zdrojů bez vyu-
žití grantů či dotací chtějí vybudovat 

nadčasový umělecký prostor, který 
přežije další generace. 

Lákadlem nového centra budou 
sochy, které se díky svým velkým 
rozměrům do jiných českých galerií 
nevejdou. Obří výstavní plochy s vy-
sokými stropy dají umělcům šanci 
vystavit díla, která se objevují jen 

občas a  někde, a  nemohou putovat 
po  galeriích jako například obra-
zy či fotografie. „Chceme se zaměřit 
na  plastiky a  sochy, protože prostory 
centra si o  to doslova říkají. Navíc 
máme k  sochám vřelý vztah, v  naší 
továrně spolupracujeme se socha-
ři a  některá díla si sami kupujeme,“ 
říká Rudolf Kasper. Tím se poříč-
ská galerie EPO1 bude výrazně lišit 

od většiny českých a evropských vý-
stavních prostor. „Budeme se soustře-
dit na větší až nadrozměrné výtvarné 
objekty, především na sochy. Chceme 
navázat spolupráci s našimi, ale i za-
hraničními umělci, například z  Pol-
ska a  Slovenska,“ doplňuje Renata 
Kasperová. 

Kromě krátkodobých expozic se 
v  centru počítá také s  netradičními 
workshopy s umělci, mladými lidmi 
a  studenty. Cílem je být otevřeným 
prostorem a  dostat umění co nejví-
ce mezi veřejnost formou edukační 
činnosti, spolupráce s  uměleckými 
školami nebo veřejnými institucemi. 
Umělci mohou navíc tvořit přímo 
v galerii a sochy zde mohou rovnou 
vystavit. 

Podle Rudolfa Kaspera kvalitní 
kultura vychovává. „Když před 106 
lety zahájila elektrárna provoz, do-
dávala elektřinu pro více než 60 měst 
a obcí. Nyní by mohla mnohem větší 
část kraje, země i  našeho kontinen-
tu zásobovat špičkovým výtvarným 
uměním. Jsem přesvědčen, že jak se 
na lidi kulturně působí, hlavně u mlá-
deže, tak taková společnost v budouc-
nu bude,“ dodává Rudolf Kasper, 
který považuje za  normální, pokud 
člověk peníze vydělá, část věnuje 
rozvoji regionu. „Jsem rád, že kolem 
sebe vidím v byznysu celou řadu lidí, 
kteří to cítí podobně. Navíc kulturu, 
ale i  sport nebo školy podporujeme 
téměř 30 let.“

Nové centrum moderního umění projektoval ATELIER TSUNAMI

Splníme vaši p edstavu o tom, kde a jak trávit smyslupln
p átelskou  firemní kulturu a  zkušeného šéfa ?

ny a p ka, který vám pom
se kterými se potýkáme

at po 
seniory?
Prost  uplatnit vlastní zkušenosti

Zaujali jsme vás?  Ur it  t te dál: „Co má u nás takový VALUE STREAM LEADER na starosti“?

innosti = vaše kvalifikace/znalosti: to, co ekáme, a to v em se m
= schopnost ízení týmu, komunikace a motivace

ase a kvalit = analytické a organiza ní  schopnosti 
= schopnosti p izp sobit se  zm n  a motivovat ostatní pro tuto zm nu

 navrhovat ú inná ešení pro efektivní provoz = schopnosti priorizovat a ešit problémy

Jaké kompetence vám tedy pom Vše tu né a  pro nás i pro vás 
íme.

A ješt  pár mali kostí k tomu:
r

nosti

Výhodou bude, pokud vy sami budete „CHTÍT“:

ístupem
it a zárove

nit v

Jste p ipraveni jít s námi o krok dál pro zdraví? 

o krok dál pro zdraví

HARTMANN 

VALUE STEAM LEADER /MISTR VÝROBY

A d    d        

TELEVIZNÍ DOTACE!

Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo

internet do Vaší tv.

Tel.: 778  880  006

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

Mladí amatérští hudebníci z  Po-
lice nad Metují, kteří si říkají Poli-
ce Symphony Orchestra, přicházejí 
v novém roce s projektem nazvaným 
#1050. Muzikanti hledají 1000 lidí, 
kteří by pravidelným příspěvkem 
ve výši 50 Kč pomohli udržet v cho-
du početné těleso, které se na hudeb-
ní scéně pohybuje už jedenáctým 
rokem. 

Nejmladší členové Police Sym-
phony Orchestra (PSO) jsou ještě 
na  základních školách a  snižují už 
tak nízký věkový průměr tělesa se 
zhruba pětašedesáti hráči. Jejich do-
movem je klášter v Polici nad Metují, 
kde mají zázemí a  zkušebnu, kterou 
postupně renovují a  kde se (pokud 
to dovolují opatření) pravidelně 
dvakrát v  měsíci schází. V  jejich 
režii pak vznikají neotřelá hudební 
vystoupení, z velké části s charitativ-
ním podtextem. 

Měsíční fungování hudební 
PSO domácnosti ale stojí přibliž-
ně 50.000 Kč, proto se už v  pondělí  
11. ledna 2021 muzikanti obrátí 
na veřejnost a fanoušky, kteří by pra-
videlnou podporou pomohli pokrýt 
nezbytné náklady spojené s úprava-
mi nových skladeb, servisem či do-
plněním hudebních nástrojů, a  také 
s údržbou či další renovací zkušebny 
v  polorozpadlém benediktinském 
klášteře. O  to snazší pak bude pro 

hráče příprava dalších zajímavých 
projektů. „Jen naše nadšení a  urči-
tý druh bláznovství k  životu nestačí. 
Proto zakládáme #1050. Hledáme 
tisíc fanoušků, kteří jednou za  mě-
síc oželí třeba kafe nebo dvě piva. 
A  ušetřenou padesátikorunu pošlou 
právě nám“, vysvětluje zakladatelka 
a máma orchestru Petra Soukupová 
hlavní myšlenku projektu spoušte-
ného na platformě Darujme.cz.

Doposud náklady na  fungování 
orchestr pokrýval z příspěvků dlou-
hodobých partnerů a podporovatelů, 
které byly ale primárně určeny právě 
na  vznik originálních hudebních 
projektů. Část příjmů pak plynula 
z  nebenefičních koncertů. A  i  když 
samotní hudebníci hrají bez nároku 
na  honorář, náklady spojené s  pro-
vozem tělesa jsou i  přesto v  řádech 
desítek tisíc korun měsíčně. Proto 
orchestr hledá další zdroje financo-
vání s vědomím, že na kvantitě pro-
dukcí už přidat nelze, ale na kvalitě 
ano! 

Na  www.darujme.cz/pso1050 je 
tedy možné se od  ledna 2021 stát 
členem PSO rodiny a podpořit mu-
zikanty, kteří jsou připraveni vše 
vracet v hudebních dárcích a dalším 
rozdáváním radosti. Každý z  při-
spěvatelů #1050 bude pravidelně 
dostávat informace o dění v zákulisí 
a drobné kreativní benefity. (LP)

Muzikanti z Police Symphony Orchestra 
hledají 1000 lidí pro #1050
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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: 

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

Úklid sněhu, solení. Tel. 724 173 560

Splníme tvou p edstavu o tom, kde a jak smyslupln
p e ?

ho m it?
at po 

Jsi studentem 5. ro níku vysoké školy i 
Máš angli
Chceš pracovat pro mezinárodní spole
Máš chu  získat nové znalosti a zkušenosti pro sv
M i pracovním úsp

t "ano"  Tebe!

Práv
Nau
V menší interní laborato
D ejm  se u it 

Jsi p

 práv
HARTMANN!

o krok dál pro zdraví

Ve spole nosti HARTMANN ešení 
ovliv t  

TRAINEE:  VALIDA NÍ TECHNIK
PROVÁDÍME PREVENTIVNÍ POC ANTIGENNÍ TESTY

NA COVID-19

Testujeme na našich pracovištích 

NÁCHOD
(Mlýnská 189) 

(Komenského 48)
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Za  přísných hygienických pod-
mínek proběhlo 18. prosince 2020 
natáčení finále  21. ročníku soutěže 
mužské krásy Muž roku 2020.  Ka-
ždý, kdo se natáčení finále  v  Měst-
ském divadle Dr. J. Čížka v Nácho-
dě  zúčastnil, absolvoval u  vchodu 
test na covid-19, roušky a desinfekce 
byly samozřejmostí. Organizace se 
tradičně ujal prezident soutěže Da-
vid Novotný za  podpory EventLab 
Praha a Města Náchod.

Titul Muž roku 2020 získal David 
Kremeň – muž číslo 9, policista, 29 
let. Ten si odnesl i vedlejší cenu Muž 
roku Sympatie Optika Slavíková. 
Poletí reprezentovat na soutěž Mis-
ter Supranational.

Novopečený Muž roku 2020 si 
pomalu začíná zvykat na pozornost 
kolem své osoby. Nejenže mu k zís-
kání titulu gratuloval ředitel Kraj-
ského ředitelství policie Jihomorav-
ského kraje Leoš Tržil, ale také si už 
vybral svoji první výhru. Modrého 
krasavce Peugeot 2008 si bude uží-
vat dlouhých šest měsíců.  

„Peugeotem jsem ještě nejezdil. 
Mám pocit, že jsem tam jako řidič 

zbytečný. To auto jezdí snad samo,“ 
usmíval se spokojený David Kre-
meň v autosalonu Autostyl Trutnov, 
kde přebíral nový vůz z rukou maji-
tele Ing. Jana Kranáta. 

Nejsympatičtější Muž roku 2020 
David Kremeň měl také ještě jednu 
milou povinnost. Spolu s  moderá-
torkou TV Prima Lenkou Špillaro-
vou, majitelem Autostylu Trutnov 
Ing. Janem Kranátem a prezidentem 
soutěže Davidem Novotným pokřti-
li kalendář Muž roku 2020, který 
nafotil fotograf Jiří Herman ml. při 
soutěžním soustředění v  Chateau 
Šanov.

Prezident soutěže David Novotný 
už rozjíždí další ročník Muž roku. 
Kdo z  mladých mužů má zájem 
o účast v zajímavé soutěži o nejsym-
patičtějšího chlapa republiky, může 
se přihlásit na  www.muzroku.cz. 
Zájemcům musí být 20-29 let a musí 
být občanem České republiky. Cas-
tingy proběhnou v březnu a dubnu. 
Datum bude upřesněno na  sociál-
ních sítích Muž roku a to na základě 
epidemiologické situace.          

 (DN)

Muž roku převzal svoji výhru

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

Foto: Zleva David Novotný, Jan Kranát, Lenka Špillarová, David Kremeň

„Aby se přírodě nestalo nic zlé-
ho.“ Kristýnka. „Abychom mohli 
cestovat.“ Lucka M. „Aby se všem 
dařilo.“ Deny. „Aby skončil Co-
vid 19.“ Míša. „Aby nás překvapil.“ 
Majda R. „Chtěla bych, aby lidi ne-
házeli odpadky do lesa.“ Vendulka. 
„Aby v  zimě sněžilo.“ Kačka. „Aby 
byl celý svět zdravý.“ Maty. „Aby 
se nemusely nosit roušky.“ Martin. 
„Abychom byli šťastní.“ Dan. „Aby 
se už nikdo, ale nikdo neměl špat-
ně.“ Majda H. „Aby byly babičky 
šťastné na Vánoce.“ Lucka P. „Nové-
mu roku přeji nového prezidenta.“ 
Štěpa. „Ať už přijdou všechny děti 
a učitelky do školy.“ Simča. „V létě 
teplo a v zimě sníh.“ Tomáš. „Hod-
ně, hodně lásky.“ Kája. „Aby se zase 
rozjely firmy a nebylo tolik chaosu.“ 

Eda. „Aby holky neotravovaly klu-
ky.“ Vojta.

CO BY DĚTI ZE ZŠ BABÍ PŘÁLY ROKU 2021?

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

Volné pozice ATAS
v Náchodě

• požadujeme vyučení ve strojním oboru
• dvousměnný provoz

Soustružník kovů

• požadujeme vyučení ve strojním 
oboru, fyzickou zdatnost

• dvousměnný provoz

Lisař

Volné pozice ATAS
ve Velkém Poříčí

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

Pracovníci do výroby

• požadujeme fyzickou zdatnost, 
manuální zručnost, organizační schop-
nosti, řidičský průkaz skupiny B

• oprávnění na vysokozdvižný vozík 
výhodou

• třísměnný provoz

Skladník

• 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:

KONTAKT:
Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636

Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, mob. 604 211 467
e-mail: personalistika@atas.cz

Splníme vaši p edstavu o tom, kde a jak trávit smyslupln
p átelskou a otev enou firemní kulturu a atmosféru vzájemné podpory a pomoci ?
šéfa s týmem „kvalitá “,  kte í jsou je zkušení v oborou.
obor, který je spojený s komoditou, která pomáhá chránit zdraví a zachra ních sálech od 
novoroze at po seniory?

ANO

Ur it  t te dál, popíšeme vám, co má u nás takový kvalitní „kvalitá “ v náplni své práce:

innosti = vaše kvalifikace/znalosti; to, co ekáme, a to v em se budete rozvíjet:
Aktualizace stávající dokumentace  v systému kvality = práce v systému SAP, analytika a smysl pro detail
Úzká spolupráce na systému validací proces  = odborné znalosti, samostatnost, zodpov dnost
Spolupráce na procesu ízení neshodných produkt  = zm nové ízení a flexibilita
Zapojení do mezinárodních projekt  = prezen ní dovednosti, komunikace v AJ
P íprava podklad  k analýzám = analytické schopnosti
Práce v systému elektronické dokumentace = znalost proces , pokro ilá práce v  MS Office

ešení zákaznických reklamací = znalost výroby a proces , operativní ešení problém  dle metodik 
Zpracování reklama ních report   v AJ a stanovení nápravných opat ení = ešení problém ,  týmová spolupráce
Samostatné vedení interních sch zek k ešení zákaznických reklamací = komunikace, prezen ní dovednosti
Spolupráce s odd leními nap í  spole ností = komunikace, prezen ní dovednosti
Moderování FMEA = analýza rizik

Jaké znalosti a dovednosti byste m li mít:
Vše tu né a  pro nás i pro vás dobré.. Nikdo ale ne íme.

A dále pot ebujete:
SŠ/VŠ vzd lání nejlépe technického  zam ení (SŠ vzd lání m no delší praxí)
AJ d
Praxe v jakékoliv oblasti kvality ve výrobní spole nosti

Výhodou bude, pokud:
vás baví u it se nové v n na nás eká mnoho
Umíte pracovat v MINITABU a se SAP systémem

Jste p ipraveni jít s námi o krok dál pro zdraví? 

HARTMANN 

TECHNIK KVALITY

A d    d        

x
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*Vdovec 173/70/70 štíhlý, pohledný, neag-
resivní, nepije al., nekouří, vyrovnaný, uč. 
Vzdělání, hledá ženu štíhlou, hodnou, po-
hlednou, cit. založenou, nezatíženou minu-
lostí, s volným časem i na milování se zájmy 
– plavání, tanec, s rozumem kolo, zahrada. 
Tel. 607 554 771

*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům 
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na  tel. 
775 777 073
*Koupíme menší byt v  N. Městě n/Met., 
nejlépe v  nízkém podlaží, případně s  vý-
tahem nebo nabídneme výměnu za  větší. 
Cena dohodou, tel. 602 204 002.

* Koupím byt v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Koupím byt v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, ideálně 2kk, 2+1, 3kk, 3+1. Děkuji 
za odezvu. Tel.: 602411878.
*Pronajmu byt v Úpici 1+1, 42 m2, nájem: 
4900,- Kč, záloha na vodu a topení: 1 900,- 
Kč, záloha na  elektřinu: 1  000,- Kč, volný 
od 1.2. 2021. Částečná rekonstrukce kuchy-
ně, plastová okna, parkování před domem, 
kabelová televize, sklepní kóje, možnost in-
ternetu, 3. patro, okrajová část města ul. Ne-
rudova. Bližší info na tel.: 602 284 585 nebo
na mail: info@bofa.cz
*Pronajmu 2+1 ve Studnici od 1.2., povin-
ná kauce. Tel. 608 86 98 85
*Pronajmu garzonku v Hronově. Přízemí. 
Tel. 608 66 77 30
*Koupím byt v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním, nebo 

možnost pronájmu. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709.
*Prodám byt 3+1 po  rekonstrukci v  OV 
ve  zděném domě 94m2 Lokalita Náchod 
-Plhov. K  bytu náleží garáž. Více info. na
tel. čísle 607 174 938
*Pronajmu byt 1+1 v  bytovém domě 
ve Velké Dřevíči. Volný ihned. Veškeré in-
formace na tel. 608 213 154.
*Pronajmu byt 1+kk, 32 m2 s  balkonem, 
po  rekonstrukci, 2.NP v  Novém Městě n. 
M., Malecí. Nájem 6.000,- Kč + el. energie 
a voda. Kauce 5.000,- Kč. Tel.: 603 254 243.
*Rozvedená žena koupí menší byt v  Ná-
chodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, pla-
tím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630

*Prodám garáž, Náchod Ruská, 21 m2, 
319000. T.722 128 698
*Sháním chatu, chalupu, domek v  okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v  blízkosti centra Nového Města 
nad Metují (cca 250 m od  autobusového 
nádraží). Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po  kompletní rekonstrukci. 
Součástí je WC, umyvadlo a  další míst-
nost. Prostor se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6.000 Kč za  40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709

*Posilte imunitu proti kovidu! Černá ředkev 
20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 524 
e-mail: vl.kocourek@seznam.cz. 
*Prodám ručně polohovací postel na hor-
ní polovinu těla. Cena 1000,-. Vlastní od-
voz z Náchoda. Telefon 603707850.
*Prodám ROSETY ŽLUTOHLAVÉ, pěk-
né silné kusy. Prodám mysliveckou unifor-
mu vel. 50-52, jako nová. Tel. 774 560 218
*Prodám sypané štípané smrkové dří-
ví, 30 cm, 1 m3 za  680 Kč, rovnané 1m3 
za 960 Kč. Dovezu. I menší množství. Tel. 
776 015 814

*Koupím platné doklady (tech. průkaz) 
na tříkolku Velorex. TEL.: 604 437 128
*Koupím 10 kg láhve na propan-butan, tel: 
777222232
*Koupím staré pivní láhve a sklenice s ná-
pisy. Tel:732170454, sběratel
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. Mobil 
730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a pří-
slušenství - objektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi cké 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, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba 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 pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohledni-
ce a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i  poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. 
výzbroj a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např. od fy PRIM a dal-
ších značek. TEL.: 777 579 920

*Prodám moto BMW 750 K75, r.v. 
86, menší oprava. Cena dohodou, tel. 
605 948 860
*Prodám BMW X1, r.v. 2011, DRIVE 20D, 
4x4, najeto 47.583 km. Cena 349.000 Kč. 
Tel. 776 603 407
*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, 
pařez, stadion, i ve špatném stavu, s dokla-
dy i bez. Tel. 777 222 232

*Digitalizace VHS a 8mm fi lmu, kvalitně. 
Tel. 606 629 767

* Hledám brigádu na  stavbách (od-
poledne a  víkendy). ŽL mám. Tel. 
728 828 375

*Převedu záznamy z  videokazet na  DVD 
nebo fl ešku, levně. Tel. 777 554 484

* Suchá pedikúra do  domu. Tel.737 
719 219

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

hledá zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ EXPEDIČNÍHO SKLADU
Pracovní náplň:
- řízení činností expedice
- správa skladového hospodářství
 
Kvalifi kační a další požadavky:
- min. SŠ vzdělání s maturitou, obor strojírenství výhodou
- zkušenosti ve strojírenství výhodou
- zkušenost s vedením kolektivu
- ŘP vysokozdvižného vozíku podmínkou 
- fl exibilita

Nabízíme:
- hlavní pracovní poměr
- odpovídající fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké benefi ty
- nástup možný ihned

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písemnou nabídku
s profesním životopisem na e-mailovou adresu:

personalni1@odimpro.com        
kontakt: tel. 491 445 206, Dita Prouzová 

–

Obecné předpoklady
fyzická osoba, která je státním občanem ČR 
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost 
způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
střední vzdělání s výučním listem
pokročilá znalost práce na PC
komunikační schopnosti
schopnost týmové práce
spolehlivost a samostatnost

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.03.2021 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
(5. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční
volno, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 
práci vhodnou pro osoby se zdravotním postižením 

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

operátor kamerového systému

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední
desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 10.02.2021

 29 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

2)
2

2

2 2

2

2

2 2

2 2

Vyklízení a likvidace 

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

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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. 

Pedikúra

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Provádím zednické
a řemeslnické práce

malby, štuky, různé opravy, rozvody 
vody v PVC, nátěry, sekání trávy, atd.

Tel. 737 296 438



8str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775

Náchodská nemocnice má nový babybox
Montáž nového babyboxu proběhla 

v areálu náchodské nemocnice ve  stře-
du 6. ledna, od  kdy je také ve  zkušeb-

ním provozu. Na ostro bude v provozu 
od  4. února. Jako dar ho nemocnici 
daroval spolek Babybox – Ludvík Hess 

a  Jakub Hess pomáhají odloženým dě-
tem, zastoupený předsedou Ludvíkem 
Hessem. „Přesně před 12 roky jsme 
zřídili v  Oblastní nemocnici Náchod 
babybox, který pomohl vstoupit do no-
vého života 26. září 2020 klučíkovi, jenž 
dostal jméno Ambrose po synovi hlav-
ní dárkyně původní bedýnky Hanky 
Hornochové Kelly. Po  dvanácti letech 
je ale bedýnka technicky již poněkud de 
mode, a tak jsme s Janem Machem, ředi-
telem nemocnice, domluvili její výmě-
nu za babybox nové generace zhotovený 
a  rovněž instalovaný Zdeňkem Juřicou 
MONTEL Náměšť nad Oslavou,“  říká 
k výměně zařízení Ludvík Hess. 

Hlavním dárcem sponzorského pří-
spěvku náchodského babyboxu je dro-
gerie ROSSMANN, spol. s  r.o., poten-
cionální regionální dárci také přislíbili 
malou sumu, která alespoň částečně po-
kryje některé náklady. „Věřím, že se na-
jdou ještě další dárci, kteří na babybox 
přispějí,“ dodává optimisticky Hess.
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Mám obavy o budoucnost nejen Plhova, ale i celého Náchoda
Jsem rodilý Náchoďák, proto bych 

rád reagoval na  článek „Nová spor-
tovní hala v  Náchodě“ od  pisatelky 
Ladislavy Simonové v  novinách Echo, 
v  čísle 1 z  8. ledna 2021 na  straně 
2. Pisatelku článku osobně neznám, 
ale  sdílím s ní  její obavy o budoucnost 
areálu plhovské školy.

Protože se však obávám nejen o bu-
doucnost Plhova, ale celého Náchoda, 
obracím  se na  redakci Echa v  naději, 
že budete moci alespoň částečně roz-
ptýlit zřejmě oprávněné obavy i dalších 
občanů našeho města, kterým na  jeho 
budoucnosti záleží, ale nemají dostatek 
informací a  hlavně možností vyjádřit 
své názory, natož spolurozhodovat o tak 
významných stavebních plánech.

Moje obavy pramení také z mé osob-
ní  zkušenosti s  vedením města, které se 
zhruba před 2 roky pokusilo zapojit ve-
řejnost do  diskuse o  využití  pozemků 
po zbořeném areálu továrny Tepna v sa-
motném centru Náchoda. Nejen dle mého 
názoru   by se tento pozemek dal velmi 
dobře využít pro skutečné zkvalitnění 
života a  bydlení ve  městě vybudováním 
klidné rezidenční čtvrti s novou městskou 
zelení a  tolika  potřebnými   městskými 
byty. Zapojil jsem se proto do ankety ob-
čanů a zúčastnil se i setkání zájemců o tuto 
problematiku s  vedením města v  hotelu 
Beránek, kde byl představen záměr zada-
vatele projektu na vypsání nákladné me-
zinárodní architektonické soutěže.  Místo 
seznámení občanů se způsobem  využití 

pozemku a  jeho napojení na  historické 
centrum, byly vyjmenovány často nesluči-
telné požadavky různých nejmenovaných 
skupin na umístění objektů do klidné re-
zidenční čtvrti zcela nevhodných. Jednalo 
se o  údajně neodmítnutelné požadavky 
na  zřízení nové požární stanice a  centra 
zdravotnické záchranné služby. Ale ani 
nejdražší architektonická   fi rma nemůže 
odstranit výrazně negativní vliv těchto 
objektů na hlučnost a zvýšenou dopravní 
zátěž centra města související s jejich pro-
vozem. Jmenované objekty by měly být 
realizovány v  dopravně lépe napojitelné 
lokalitě.

Když jsem se později dozvěděl, že 
město i  nadále na  této koncepci trvá, 
přestal jsem se o tyto plány zajímat. 

Protože se však v  současnosti 
realizují a plánují další rozsáhlé a život-
ní prostředí poškozující akce, které jsou 
spojeny s masivní likvidací zeleně na zá-
meckém kopci a  s  plánovanou výstav-
bou multifunkční haly s  parkovištěm 
v krásném a  funkčním areálu plhovské 
školy, obracím se tímto na redakci Echa 
s prosbou o pomoc. 

Byl bych Vám velmi vděčen, kdyby 
mohli být občané města včas informo-
váni o  stavu příprav zamýšlených akcí 
i  prostřednictvím Vašich novin, které 
jsou pravděpodobně nejčtenější regio-
nální tiskovinou.

Průběžné informace o průběhu těch-
to nákladných investic by mohly více 
zapojit občany do  diskuse o  jejich zdů-

vodnění a  zvažování jejich k  životnímu 
prostředí šetrnějších alternativ, které by 
měly směřovat ke zlepšení kvality života 
v našem městě bez rizika dlouhodobého 
dočasného nebo i trvalého znehodnocení 
vzhledu města a porušování jeho přírody.

V  současné době je totiž pro 
občany bydlící v  centru Náchoda situ-
ace taková, že se již nedostanou pěšky 
do nejbližší přírody ani z náměstí po zá-
meckých schodech, ani alejí od  bývalé 
vojenské správy. Případné další staveb-
ní práce na  Plhově by pak ještě více 
a  na  dlouhou dobu ztížily pěší přístup 
na zámek a do Zámecké aleje, která byla 
dosud velmi oblíbeným cílem procházek 
pro rodiny s dětmi nebo s jejich pejsky.

MUDr. Miroslav Horčička

 Ludvík Hess a ředitel náchodské nemocnice Jan Mach u nového babyboxu.

Historický atlas města Jaroměř
V listopadu 2020 vyšel další, již 31. sva-

zek významného historicko-geografi cké-
ho projektu Historického ústavu Aka-
demie věd „Historický atlas měst České 
republiky“, tentokrát věnovaný městu Ja-
roměř u příležitosti 895. výročí první pí-
semné zmínky o hradišti Jaroměř v roce 
1126. Dílo mapuje město Jaroměř od 
r. 1536/1537, respektive od r. 1720. Obsa-
huje ve formátu A3 celkem 60 listů textů, 
45 map a plánů města Jaroměř a Josefov, 
124 vyobrazení, dále cenný poznámkový 
aparát, přehledný seznam map, plánů 
a  ilustrací, výběrovou bibliografi i i  pře-
klady z češtiny do němčiny a angličtiny.

Edice nabízí vůbec nejstarší 
vyobrazení města Jaroměř z  roku 
1536/1537, konkrétně výsek z  veduty, 
tzn. pohledu na krajinu a město Jaroměř, 
převzatou z tzv. wüzburského alba, kolo-
rovanou perokresbu Germis (Jaroměř) 
od Mathiase Gerunga i další mladší vedu-
ty a vyobrazení. Pokud jde o mapy a plány, 

poprvé se však Jaroměř s okolím objevuje 
již na  nejstarší středoevropské vytištěné 
mapě Čech od Mikuláše Klaudyána z roku 
1518. Je zajímavé, že dříve než Jaroměř 
dostala své jméno, bývaly na  nejstarších 
mapách nejdříve a nejčastěji zakreslovány 
toky řek, podle nichž postupovalo osídlo-
vání krajiny. Tak například na  starověké 
antické Tacitově čili Ptolemaiově mapě 
světa (kolem roku 150 n.l.) je zakreslena 
řeka Labe, i když  její umístění spíše uka-
zuje na Vltavu. Jak je zřejmé, tak již antičtí

historikové měli povědomí o  řece Labe 
(Albis = indoevropsky „voda“).

V recenzovaném atlasu je také otiš-
těna skutečně na svou dobu již dokona-
lejší a  přesnější Müllerova mapa Čech 
z  roku 1720 s  výsekem Jaroměř a  také 
okolí Plesu, na jehož území byla v letech 
1780-1787 zbudována známá vojenská 
pevnost Josefov.

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ
(redakčně upraveno)

Veduta, Jaroměř (F.B.Werner 1752)

Poslední prosincový den minulého 
roku si plavání ve  studené vodě nene-
chali ujít příznivci otužování a přibližně 
4 desítky se jich sešly v Náchodě na řece 
Metuji, někteří v  různých maskách 
a převlecích. Voda měla teplotu 2,7 stup-

ně a  vzduch 3 stupně Celsia a  součástí 
akce byl i křest nových členů. Nejmladší 
z  pokřtěných byla teprve šestiletá Vik-
torka Jánská. Na závěr akce se na místo 
dostavila i  tříčlenná hlídka Policie ČR, 
která přijela na  udání, že nejsou dodr-

žovány vládní nařízení v  souvislosti 
s  pandemií kovidu. Je ale otázkou, zda 
se omezení vztahují i na vodníka a další 
pohádkové postavy. 

Foto: Josef Voltr.

Silvestrovský křest

Informace
FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01, tel.: 608 666 252
info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

nebo osobně 
Provozovna I Jugoslávská 15, Náchod 547 01 

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
 pracoviště Náchod 
 jednoduchá manuální práce 
 hlavní pracovní poměr  dvousměnný provoz 
 zkrácený pracovní úvazek 
 příspěvek na stravování 
 odpovídající mzdové ohodnocení 
 nástup možný ihned

Gratulace
Dne 19.1.2021 

90 let.


