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Příští Echo vychází 20. srpna 2021

WWW.NOVINYECHO.CZ

1.srpna 1861 se v Jaroměři narodil Pavel Albieri, vlastním jménem 

Jan Mucek, českoamerický  spisovatel,  básník,  novinář  a  fotograf. 

V letech 1884–89 vydával v Jaroměři a  Hradci Králové  regionální 

časopis  Ratibor. V letech 1890–95 a po roce 1898 pobýval v USA, 

kde se zabýval obchodem a redigoval

časopisy pro českou menšinu.

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ A VZD LÁVACÍ KURZY, B EDNÍ P EKLADY A TLUMO ENÍ

Ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme

angli ník)
n m ník)

+ konverza ní kurzy

Cena jazykových kurz : 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

P íhlášky:

Nově otevřený Supermarket Pikovka
Mlýnská 304 (bývalé koberce), Náchod

Velký výběr chlazených stáčených vín, také Frizzante, pečivo
od regionálních pekařů, uzeniny od regionálních řezníků, atd.

Otevřeno každý den od 7 do 21 hod.

Těšíme se na Vás a do 13. 8. máte slevu 10%
(neplatí pro tabákové výrobky a alkohol)

závod Dolany

hledá kuchařku/kuchaře  
nebo pomocnou sílu do závodní kuchyně

pracoviště je v obci Dolany V případě zájmu kontaktujte
ing. P. Škodu, tel. 491 419 080

Reklama a inzerce
v Polsku

Billboardy
Noviny
Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko

Více informací
na tel. 602 103 775

e-mail: echo@novinyecho.cz

Dobročinný večer
pro Broumovsko

Pátek 13. srpna 2021 v 18 hodin
Opatské sály, klášter Broumov

Akce se koná každoročně
v předvečer veřejné ochutnávky
vín Vinum et Cetera. O hudební 

program celého večera se
postará kapela Vesna.

LETNÍ 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
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Orchestr z  podhůří Orlických hor 
v letošním školním roce slaví 60 let od 
svého založení učitelem a dirigentem 
Dušanem Vrchoslavem. K  této příleži-
tosti byl vytvořen výroční sborník plný 
barevných fotografi í a poutavých textů, 
ve kterém se osobnosti spjaté s životem 
orchestru ohlížejí za tím, jaké krásné 
chvíle společně za ta dlouhá léta zažili. 
Začátky formování orchestru byly zpo-
čátku skromné. Ze smyčcového soubo-
ru se postupně vyvinul orchestr komor-
ní, který byl rozšířen do symfonické 
podoby přičiněním především dirigen-
ta Jaroslava Rybáčka, za pomoci umě-
lecké vedoucí Ireny Rybáčkové, mana-
žerů orchestru Ondřeje Vlčka, Pavly 
Rouskové, Elišky Kratěnové, a hlavně 
bývalého pana ředitele ZUŠ Nové Měs-
to nad Metují Miloslava Vondřejce. 

Pedagog a dirigent Jaroslav Rybáček 
Komorní orchestr převzal v roce 1998. 
V roce 2001 pak z názvu orchestru zmi-
zelo slovo „komorní“. Zrodil se Novo-
městský orchestr a hned z  kraje nové-
ho tisíciletí nasbíral řadu úspěchů. Za 
zmínku stojí především zahraniční ces-
ta do belgického Neerpeltu na Evropský 
festival mladých (2005) a účast na fes-
tivalu Mládí a hudba ve Vídni (2007). 
Z  obou festivalů si orchestr přivezl 1. 
cenu a z  Rakouska navíc Cenu města 
Vídně pro absolutního vítěze soutěže. 
Mezi zahraničními cestami zvládli no-
voměstští muzikanti natočit své první 
CD Tance / Dances s hudbou A. Dvořá-
ka, J. Brahmse a dalších skladatelů. 

Hned po vítězství ve Vídni přišla 
další výjimečná příležitost, v roce 2007 
orchestr účinkoval na setkání studentů 
se sirem Nicholasem Wintonem v Kon-
gresovém centru v Praze při příležitosti 
navržení Wintona na Nobelovu Cenu 
míru. O několik let později pak orche-
str také natáčel hudbu k  fi lmu Matěje 
Mináče Nickyho rodina. Film nakonec 
vysílala i britská stanice BBC. Viděly ho 
miliony diváků po celém světě.

Přelomový byl pro orchestr rok 2011. 
Muzikanti vyrazili opět za hranice re-
publiky do španělské Murcie na Festival 

Internacional de Orquestras Jóvenes, 
dále na Mezinárodní mládežnický fes-
tival do Bratislavy, odkud si přivezli 1. 
cenu, a posléze na koncertní turné po 
Chorvatsku. Mimořádně vydařené byly 
koncerty roku 2019, kdy přijal pozvání 
orchestru ke spolupráci klavírista Lukáš 
Vondráček, vítěz nejprestižnější světo-
vé klavírní Soutěže královny Alžběty v 
Bruselu. Spolu s Lukášem Vondráčkem 
uvedla Novoměstská fi lharmonie kla-
vírní koncert b moll P.I.Čajkovského. 
Jednalo se bezpochyby o jednu z nejdů-
ležitějších kulturních akcí sezóny naše-
ho regionu. 

V květnu 2021 vybídla zlepšující se 
celospolečenské situace orchestr, aby 
opět naskočil do zkoušek a koncer-
tování. První „po-covidový“ koncert 

se konal pod širým nebem v  neděli 
27. června v Dobrušce. V reakci na tor-
nádo, které se objevilo na jižní Moravě, 
orchestr ve spolupráci s Farní charitou 
v Dobrušce a městem Dobruška v rám-
ci koncertu uspořádal fi nanční sbírku 
na pomoc Moravě, při které se vybralo 
110 633 korun. 

Přes svůj vysoký věk Novoměstská 
fi lharmonie rozhodně neskládá ruce do 
klína. Vedení orchestru s velikým nad-
šením plánuje podzimní sezónu. V jed-
nání je např. koncert v Neratově v rámci 
happeningu ZUŠ OPEN. Mladí muzi-
kanti se také chystají na svou premiéru 
v Brně. Orchestr přijal pozvání festiva-
lu Moravský podzim, který organizuje 
Filharmonie Brno.

(EK, redakčně upraveno)

Novoměstská fi lharmonie slaví krásných 60 let

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší pozemek se stavbou chalupy 
nedaleko města Náchoda, v její klidné 
části Babí. Chalupa je určena k celko-
vé rekonstrukci, případně k demolici 
a vznikne místo pro výstavbu nového 
bydlení. Pozemek se nachází u hlavní 
komunikace.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem v Úpohlavech ...................................................5 795 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK

Cena: 1 590 000,- Kč

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého

distributora novin
ECHO
pro lokality

Hronov centrum
Červený Kostelec Lipky
Více informací na tel.602 103 775
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

67. Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec
18. - 22. srpna 2021

67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 18. – 22. srpna si můžeme v Červeném Kostelci opět 
užít pětidenní festival. I když z důvodu pandemie trochu netradičně méně folklorní a zaměřen více na hudbu. I letos se z 
pochopitelných důvodů zaměří výlučně na folklorní soubory z České republiky a Slovenska. To vše bude doplněno skvělou 
muzikou, kterou obstará Police Symphony Orchestra, Tomáš Klus, Malina Brothers, Klapeto a kapela Bragas. Sobotní pro-
gram pořadatelé pak ušili na míru našim nejmenším, kteří se mohou těšit na Majdu z Kouzelné školky, různé dílničky nebo 
Festival zážitků v Domku Boženy Němcové.

Středa 18. srpna
18:00 - Slavnostní zahájení, předání ocenění „Mistr 

tradiční rukodělné výroby Královéhradecké-
ho kraje za rok 2020“, koncert Police Sym-
phony Orchestra a Tomáše Kluse

Čtvrtek 19. srpna
19:00 - Koncert skupiny Malina Brothers (koncert 

přesouváme z plánovaného termínu 8. 10. 
2021 v Divadle J. K. Tyla do přírodního areá-
lu z důvodu nejistého vývoje epidemiologické 
situace)

Pátek 20. srpna
16:00 - Sraz veteránů
18:00 - Tradiční setkání s folklorem a večerní
             koncert skupiny Bragas

Sobota 21. srpna
Festivalový areál:
10:00 - Řemeslný jarmark, dílny pro děti i dospělé
              a dětská herní zóna
10:00 - Mše svatá
14:00 - Majda z Kouzelné školky (vstupné zdarma)
15:30 - Pro potěšení i zábavu zahraje kapela Klapeto
18:00 - Galapředstavení

Domek Boženy Němcové:
10:00 - 12:00 Hraní a tvoření v Domku
14:00 - 16:00 Ukázka výroby svíčeks dílničkou
                        pro děti
14:00 - 16:00 Hraní a tvoření v Domku
16:00 -  Pohádka Sněžibába a čert
               (Divadlo Harmonika Praha)

Neděle 22. srpna
10:00 -  Koncert cimbálových muzik

Program

VZPOMÍNKA
Dne 6.8.2021 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil

náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček a manžel 

pan Josef Švorc
z Náchoda.

Kdo jste ho znali, připomeňte si
toto smutné výročí s námi.

Stále vzpomínají dcery s rodinami a manželka

VZPOMÍNÁME
Dne 9. 8. 2021 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil pan

JIŘÍ VLTAVSKÝ
z Náchoda.

Stále vzpomíná manželka Mirka
a dcera Kateřina s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 21.července 2021 uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka 

Jaroslava Hartmanová
ze Lhotek.

Stále vzpomíná

manžel Josef a setra Věra

 

VZPOMÍNKA
na

Oldřicha Malinu,
který by se 12. srpna 2021 dožil 100 roků

a

paní Růžena Malinová
by letos oslavila 95. narozeniny.

Vzpomíná rodina Malinova
z Provodova a Šeřeče

VZPOMÍNKA
Dne 13.8.2021 uplynou 2 smutné roky, kdy nás
navždy náhle opustil bez slůvka rozloučení náš

milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Jiří Červinka

z Nového Hrádku.

To že čas rány hojí, je pouhé zdání, stále je v našich 
srdcích velká bolest a tichá vzpomínka.

S láskou vzpomíná manželka Libuše
a synové Jirka a Tomáš s rodinami.

TICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 6. 8. 2021 uplyne 30 let od chvíle,

 
STÁLE VZPOMÍNÁME

Dne 12. července 2021 uplynulo 
25 smutných let, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček pan  

Vladimír Jirásek
z Náchoda Starého Města
6.8.2021 uplynul jeden rok od 

skonu naší milované maminky, 

babičky a prababičky Libuše Jiráskové z Náchoda Starého Města

Stále vzpomínají dcery Libuše a Vladimíra s rodinami,

vnoučata a pravnoučata
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MV č.34/2016 Sb. 
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

VK LOŽISKA s.r.o

Přijmeme zaměstnance
do obchodního úseku.

Požadavky:
  Vystupování a komunikace 

  Znalost anglického jazyka
     (slovem i písmem)

  Aktivní znalost práce na počítači
     (zaučíme v systému Helios)

  Pečlivost při vyřizování
     korespondence

  Řidičský průkaz B

Životopis a přihlášku
posílejte na:

borna@vkloziska.cz,
mobil 736 480 071

Nabízíme výrazné fi nanční
ohodnocení dle dosažených

výsledků

Brány josefovské
pevnosti dokořán
je název zážitkové hry nejen pro

rodiny s dětmi, která se uskuteční

21. srpna 2021
od 10:00 do 17:00
V Bastionu 1 pevnosti Josefov 

v Jaroměři.

Čekají vás dobrodružné úkoly, vojenský 
tábor, unikátní prostředí pevnostního 

města Josefov, živá historie.

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou
stravenkového paušálu, podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění na 
CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností, při nichž 

dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

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

Operátoři/operátorky
výroby

Drobná výroba v čistém prostředí,
obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači
montážních linek

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

Seřizovači CNC strojů
Seřizování CNC strojů značky STAR

provoz Nové Město nad Metují
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Květinová výzdoba se stala 
chloubou Červeného Kostelce. Těší 
místní obyvatele, ale i  návštěvní-
ky z  okolních měst. Nepřeberné 
množství různých druhů rostlin, 
které jsou zasazené do  prostoru 
města, vytváří různorodou škálu 
barev, motivů a vůní. Hlavní domi-
nantou květinové výzdoby se stala 
výsadba v  ulici Palackého na  zá-
honech v travnatém prostoru mezi 
ulicemi, kde jsou od minulého roku 
vysázeny cibule lilií. Ulici ozářily 
krásné a  syté barvy a  vytváří pro 
mnohé nezapomenutelné pohledy 
do  této městské části. Na  tuto uli-
ci přímo navazují kruhové záhony 
v  prostoru autobusového nádraží. 
I  tato část se pyšní doslova uchva-
cující výsadbou, kterou si můžete 
vychutnat společně se zmrzlinou 
v ruce.

„Vedle klasických afrikánů, salvií, 
surfínií zde najdete i méně známou 
vzrůstnou begonii benariho a  již 
loni použitý okrasný mangold. Dále 
několik novinek jako Linaria, Phlox, 
Browalia a  odrůda Coleus vhod-
ná na  přímé slunce. Vše doplněno 
novou odrůdou kany (dosny) ze se-
men,“ říká městský zahradník Jiří 
Duroň.

Květinová výzdoba

je chloubou města

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: 

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

Hned dvě novinky přivezl team 
RTM - Motorsport z  Nového Města 
nad Metují na závod do vrchu v Ná-
měšti nad Oslavou. Tereza Macho-
vá vyměnila Suzuki Swift  za placku 
Norma M20 Fa po několika krátkých 
testech, jí čekal první ostrý závod. 
Druhou novinkou bylo nasazení dru-
hého vozu. S  Porsche 997 GT3 měl 
premiéru v  závodech do vrchu Mi-
chal Jindra.

Sobotní závod sloužil pro oba jako 
ostrý test a ke konečnému nastavení 
vozů. V neděli to už byl závod, jak se 
patří a pohled na výsledkovou listinu 
to potvrdil. Tereza obsadila 13. místo 
absolutně, 3. ve třídě SC-2000 a brala 
pohár pro nejrychlejší ženu závodu. 
Už teď se dá říct, že ji nové auto rychle 
sedlo a můžeme očekávat další pěk-
né výsledky. Michal proti sobotě také 

výrazně zrychlil a obsadil 32. místo 
absolutně a 8. ve své třídě. Na jeho 
Porsche bude ale potřeba ještě zapra-

covat. Závod v Náměšti tak můžeme 
hodnotit, jako velice povedený.

(RM)

Nejrychlejší je Tereza z Nového Města

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka

překlady

tlumočení
Tel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto
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I když jsme již měli po sezóně, kte-
rá pro novoměstský Smíšený pěvecký 
sbor Kácov ani nezačala, přesto jsme 
se sešli, abychom společně s folkovou 
kapelou Fukanec uspořádali koncert 
na Husově náměstí a v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Novém Městě nad Me-
tují. Živelná pohroma na Moravě za-
sáhla snad všechny napříč republikou 
a vlna solidarity vdechla život mnoha 
projektům, které by jinak ve  velice 
komplikované době ani neměly mož-
nost vzniknout. 

Podobně tomu bylo i s naším kon-
certem „…společně zazpíváme pro 
Moravu“. Od  první myšlenky k  jeho 
realizaci uběhlo neuvěřitelných čtr-
náct dní. Získali jsme skvělého part-
nera – folkovou kapelu Fukanec, která 
šla do koncertu s námi prakticky bez 
váhání. Spousta lidí obětovalo svůj 

volný čas přípravě a  prakticky celý 
sbor i kapela si dokázali svůj i rodin-
ný program přeorganizovat tak, aby 
se v neděli 11. července 2021 v 16.00 
odpoledne sešli na  Husově náměstí 
a  zazpívali pro dobrou věc. Už to je 
samo o  sobě skvělé. Snad ještě lep-
ší byla atmosféra během koncertu. 
Vystupující zpívali s  nadšením a  po-
sluchači v  přátelské náladě přispívali 
do kasičky, jejíž obsah byl určen paní 
Lence Salajkové z  Moravské Nové 
Vsi. Koncert začal na Husově náměstí 
a následně se sbor i Fukanec přesunuli 
do kostela Nejsvětější Trojice, kde obě 
tělesa vystoupila akusticky. Zpívaly se 
osvědčené skladby, ale zaznělo i něko-
lik nových, distančně nastudovaných 
během koronavirové pauzy. Na závěr 
koncertu zazněly premiérově dvě li-
dové písně „Stojí hruška v širém poli“ 

a  „Mezi horami“ v  podání Kácova 
a Fukance dohromady. 

Celý koncert doprovázely pozitivní 
ohlasy od posluchačů, a vůle pomoci 
na  místě, jehož příběh se nás všech 
dotýká i přesto, že je stovky kilometrů 
daleko. Pro paní Salajkovou se poda-
řilo vybrat krásných 44.771 Kč. Celá 
částka byla hned druhý den ve spolu-
práci s Městským klubem Nové Město 
nad Metují převedena na její sbírkový 
účet na Donio.cz. Pokud Vám dobro-
činný koncert utekl, nebo byste rádi 
pomohli více, na  adrese www.donio.
cz/Salajkovi je možné přispívat téměř 
do  konce prázdnin. Podobně můžete 
přispět i na mnoho dalších, tornádem 
postižených rodin, jejichž příběh Vás 
osloví. Úplný přehled sbírek na pod-
poru zasažených rodin naleznete 
na  www.donio.cz/SpolecneProMora-
vu.

Na  závěr nezbývá než poděkovat 
všem, kteří se jakkoliv připojili k na-
šemu  benefi čnímu koncertu. Ať už 
pomohli s organizací nebo přispěli fi -
nančním obnosem. Pro nás jste hrdi-
ny, kterým není osud druhých lhostej-
ný. Za  Smíšený pěvecký sbor Kácov 
Michaela Mináriková

Během ničivého tornáda ve  čtvrtek 
24. 6. 2021 v obci Moravská Nová Ves 
jsme s dcerou přišly o střechu nad hla-
vou a podkroví. Na domě jsou rozbitá 
okna, zničena fasáda i vnitřní vybave-
ní domu, včetně elektroniky. Znemož-
nilo mi to i pracovat v mojí provozovně 
kadeřnictví, takže jsme úplně bez pří-
jmu a  dcera ještě studuje. Přišly jsme 
i o auta a plot na dvoře. Dům jsme se 
snažily dodělávat samy a  během par 
minut je vše pryč… (Lenka Salajková)

Společně jsme zpívali pro Moravu

Nová rozhledna na  vrchu 
Šibeník na  novém Hrádku sou-
těží o  titul Stavba roku 2021. 
Na  stránkách www.stavbaroku.
cz můžete svým hlasem podpořit 
stavbu i vy, stačí kliknout na po-
líčko „hlasuj“ pod uvedenou 
stavbou. Má číslo 50 a  přesný 
název je Rekonverze tubusu větr-
né elektrárny s  transformovnou 
na rozhlednu s turistickým info-
centrem, Nový Hrádek. Do sou-
časnosti podpořilo rozhlednu 
přibližně 90 hlasujících.

Hlasujte

pro Hrádek

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

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

KONTROLA KVALITY 
PROCESU A PRODUKTU 

NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Náplň práce:
Kontrola elektromotoru během výrobního procesu
Kontrola fi nálního výrobku

Požadujeme:
Vzdělání v technickém oboru
Ochotu učit se novým věcem
Praxe ve výrobním procesu vítána

Nabízíme:
Adekvátní fi nanční ohodnocení
Závodní dotované stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření
Výhodné telefonní tarify

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

KSK BONO s.r.o.
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance do dvousměnného provozu 

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
pro obsluhu balicí linky

Pracoviště:     Brod nad Labem (u Jaroměře)
     Nástup možný ihned
     Mzdové ohodnocení až 30.000,- Kč
     Lze i na dohodu brigádně

 Kontaktní osoba: Eva Pešková, tel: 737 229 175,
eva.peskova@mispolgroup.eu

El Din Fashion s.r.o.
Jaroměř

přijmeme zaměstnance na pozice:

šička/švadlena
skladník/manipulační technik

Nabízíme:  zaškolení, práci na 1 směnu, nadstandardní 
fi nanční ohodnocení dle výkonu (prémie, odměny)

Požadujeme: pečlivost, spolehlivost, praxi v oboru (vy-
učení není podmínkou)

V případě zájmu volejte na tel. 725 831 529
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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

HLEDÁME
NOVÉ KOLEGY

CO NABÍZÍME? 
  

PROCESNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

ELEKTRO-INŽENÝR/VÝVOJÁŘ
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

CAD KONSTRUKTÉR

Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

SW VALIDAČNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

Plat 

HLEDÁME KOLEGY!

Zahradnické
práce 

Sekání trávy
Prořez stromů
724 173 560

Odborné překlady dokumentů a dokladů
i se soudním ověřením (kulaté razítko)

z a do německého jazyka.
Tel. 603 440 969
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*Rozvedený 67 let sportovně zalo-
žený běžky, kolo, výlety a jiné hledá 
štíhlou přítelkyni nekuřačku. Tel. 
721 210 739
*57letá hledá k seznámení muže do 60 
let z Náchodska. Tel. 774 278 277.
*66letý 168/89 vdovec hledá ženu stej-
ného osudu se zájmem o cestování. Štíh-
lejší. Náchodsko. Tel. 731 049 129
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu na 
seznámení, která má ráda přírodu. Štíh-
lejší z Náchoda. Tel. 721 655 611

* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Vyměním družst. byt 1+1 s komo-
rou o 34 m2 ve II.NP zatepleného pa-
nelového domu za 2+1, nebo 2+kk s 
doplatkem. V  domě výtah, sušárna, 
kolárna, ústřední vytápění, plyn. K 
bytu přísluší balkon v mezipatře. Tel. 
724 107 684
*Pronajmu velmi pěkný byt 2+1 s  ha-
lou, balkonem a sklepem v  cihlovém 
domě v  centru Náchoda. Volný ihned. 
Nájem 8.500 + poplatky. Kauce 15.000 
Kč. Tel. 737 211 973

*Vyměním městský byt, bezbariérový 
vhodný pro ZTP, rozloha 70m2, za jiný 
městský byt, lokalita Náchod 5 min od 
centra pěšky. Tel. 608 259 289
*Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Ná-
chodě, nájem 5500 Kč + elektřina. 
Tel.723 577 280
*Pronajmu byt 1+kk s lodžií v Náchodě 
u nem. od 1.9. Cena služeb 4050 Kč + ná-
jem min. 4000 Kč. tel. 777 021 798

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého 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. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. Ná-
jem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709
*Pronajmeme k podnikání nebytové 
prostory s výlohou o rozměru 40 m2 v 
přízemí činžovního domu na Komenské-
ho ulici v Náchodě. Tel. 777 620 610

*Prodám chatku na Rozkoši, která se 
skládá ze 2 buněk za 150000 Kč. Je nut-
né odvést na vlastní pozemek. Prohlídka 
nebo foto na požádání. Bližší info po tel. 
728 951 232
*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napadený 

kůrovcem. Platím ihned a hotově. Tel.: 
773 585 290

*Velkou úrodu z Vaší zahrádky uchová-
te na pozdější dobu ve sklenicích omnia. 
Prodám zavařovací sklenice omnia o 
objemu ¾ l, 4 Kč/kus. V případě zájmu 
tel.:605 43 55 73
*Prodám obývací stěnu, sedací soupra-
vu, topný ventilátor, cirkulárku na dřevo, 
drtič na kosti. Tel. 728 623 514
*Prodám sypané štípané smrkové dře-
vo, 30 cm, sypané 1m3 za 680 Kč, rovna-
né kubík za 960,-, dovezu i menší množ-
ství. Tel.776 015 814
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Prodám nový masivní zahradní set: 
Stůl fošnový a 2 x masivní fošnová lavice. 
Rozměry: stůl cca 180 x 70cm, výška 75 
cm, lavice délka 180 cm síla 4,5 cm. Cena 
3900,- tel: 778773290 volat po 15. hod.

*Koupím válcový šrotovník-mačkač 
obilí. Tel. 603 487 428
*Koupím do sbírky staré pivní lahve 
a sklenice, sbírku i jednotlivé kusy, tel: 
732 170 454
*Koupím staré pohlednice do r. 1945 i 
jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. 
Tel. 608 420 808
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respek-
tuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a pří-
slušenství - objektivy, staré fotografie, reklam-
ní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451 
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, 
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice 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, ob-
razy, 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 
dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Daruji nalezené kotě. Mourovaté, pří-
tulné, vděčné. Jen do dobrých rukou. 
Česká Skalice a okolí. Volat na číslo 
774573735 po 15h.
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

* Masáže Lada, Hurdálkova 154, Ná-
chod, tel:775 024 836 Klasické masá-
že od 250 Kč. Baňky, lávové kameny. 
Dárkové poukazy

*Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 

včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhle-
dám geopatogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111

* Prodám Babettu moped typ 210 
z roku 1985. Pěkný zachovalý stav. 
Cenu nabídněte. Tel.739 159 564

*Koupím Škoda Forman s českými do-
klady. Tel:777 222 232

BYTY

PRODÁM

RŮZNÉSEZNÁMENÍ

NEMOVITOSTI

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků
� fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 

občanem a má v ČR trvalý pobyt 
� dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
� bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifi kační požadavky
� vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve stu-

dijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
� vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
� střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru sta-

vebnictví

Další požadavky
� výhodou znalost z. č. 20/1987 Sb., v platném znění, z. č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

z. č. 128/2000 Sb., v platném znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění
� orientace v problematice památkové péče výhodou
� základní znalosti dějin staveb, historických sídel výhodou
� praxe ve veřejné správě výhodou
� kladný vztah k památkám
� řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
� dobrá znalost práce na PC
� komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
� pracovní poměr na dobu neurčitou
� nástup do pracovního poměru 01.09.2021 nebo dle dohody
� platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
� 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-

ná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení 1 funkčního místa

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 13.08.2021.

odborného pracovníka/ odborné pracovnice 
územního řízení a stavebního řádu
(stavební úřad) a památkové péče

  HELTA koop s.r.o.  tel.: 777 904 448 
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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

Hledáme kolegu na pozici:

prodavač, skladník, montér nábytku.
Náplň práce: Prodej nábytku, montáž nábytku,

grafické návrhy interiérů a konečný rozvoz zákazníkům.
Požadujeme: ř.p. sk. B, manuální zručnost,

čistý trestní rejstřík, časová flexibilita, samostatnost
Plat: od 25.000,- do 35.000,-Kč/měsíc

Pracoviště v Náchodě
tel.: 608 480 700

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

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

Hledáme šikovné zaměstnance 

na montáž
slaboproudých rozvodů 

v Královehradeckém kraji.
Nástup možný ihned. 

 

Více informací na tel. 724 004 390

KOUPÍM

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 

Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Nátěry střech, fasád,
dřevěných štítů

a podhledů domů.
Kontakt: 605 364 450

Hledáme zaměstnankyně
do výroby na pozici 

domácí šička.
Arca-trade s.r.o.,
tel. 777 737 124
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Poslední červnový den se v  prosto-
rách hradeckého Adalbertina uskuteč-
nilo předávání výročních cen a medailí 
města Hradec Králové. Mezi oceněný-
mi byl i  nominant Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové Mgr.  Milan 
Školník (na  snímku vpravo), kterého 
primátor města Alexandr Hrabálek 
ocenil medailí za vynikající vědecké vý-
sledky v  oblasti problematiky korupce, 
české územní samosprávy a  sociálních 
médií. 

„Ocenění přichází ve  chvíli, kdy vláda 
posílá na vědu čím dál méně financí, takže 
v tomto světle je určitě dobře, že si Hradec 
Králové cení tvůrčí práce mladých věd-
ců a  snaží se je touto cestou podporovat,“ 
dodává Milan Školník, který působí také 
jako člen zastupitelstva v  Bohuslavicích 
nad Metují. Pro tuto obec na Novoměst-
sku je to již druhé významné ocenění 
během krátké doby. V loňském roce totiž 
dostala medaili hejtmana Královéhradec-
kého kraje paní Jana Matoulková. Foto: 
Zdeněk Puš

Milan Školník byl oceněn medailí

města Hradce Králové

Zájemci, kteří nejsou registrováni, se mohou od  konce července nechat očkovat  
vakcínou Pfizer proti Covid-19 v náchodské nemocnici, která začala bez nutnosti regis-
trace v centrálním systému očkovat jako první z krajských nemocnic. Postupně přibyla 
i další zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

 „Jsem přesvědčen, že očkování, které doposud probíhalo a probíhá v našich zdravot-
nických zařízeních bylo a stále je velmi efektivní.  Dalším zájemcům o očkování, kteří 
z různých důvodů nechtějí či se nemohou registrovat v centrálním systému, nabízíme 
možnost nechat se očkovat v našich nemocnicích právě bez nutnosti předchozí registra-
ce,“ řekl hejtman Martin Červíček. Dodal, že jako první tuto možnost nabídla náchod-
ské nemocnice, která začala očkovat bez registrace zájemce starší 16 let od pondělí 26. 
července. 

„Další očkovací místa krajských nemocnic v Jičíně, Dvoře Králové, Trutnově, Brou-
mově a Rychnově nad Kněžnou nabízí očkování bez předchozího objednání od středy 
28. července v pravidelných časech na principu „tady a  teď“. To znamená, že kdokoli 
starší 16 let přijde, vakcínu dostane. Musí si však s sebou mít občanský průkaz a kartičku 
pojištěnce. Na všech místech se očkuje vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech. 
Zájemci o očkování bez registrace musí počítat s časem navíc na administrativu a mož-
nou kumulaci zájemců v daný čas,“ upřesňuje hejtman Červíček.

Možnost očkování bez registrace také nabízejí další zdravotnická zařízení v našem 
regionu, jako například společnost EDUMED v Jaroměři.                                             (KP)

Náchodská nemocnice očkuje

bez registrace

Hejtman Martin Červíček (vlevo) a ředitel Oblastní nemocnice v  Náchodě  
Jan Mach

Dne 3. srpna 2021 oslavil 85. naroze-
niny pan Vladimír Máslo z Náchoda 
Plhova. 
Děkujeme za lásku a péči a přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody 
do dalších let. 

Milující rodina.

BLAHOPŘÁNÍ


