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\ežníēkova 319, Náchod

Náchodská
ocenění
V rámci Reprezentativního plesu
města Náchoda byla udělena ocenění Kulturní a sportovní nadace města Náchoda. Získali je jednotlivci
i kolektivy za přínos ke kulturnímu,
společenskému a sportovnímu životu v Náchodě: David Novotný –
organizátor kulturních a společenských akcí, Zdeněk Jaroš – trenér
kuželkářského sportu, sbor Canto
Základní umělecké školy v Náchodě pod vedením Zbyňka Mokrejše
a talentovaná plavkyně Jana Moravíková z TJ Delfín Náchod.

VÝPRODEJ
BOTY
MUSTANG

(naproƟ gymnáziu prƽchod
domem ēp.343 do dvorního traktu)

Liberecká obalovna s.r.o.,

Ke každému nákupu 100ml gel
v cenĢ 150 Kē zdarma!!!

PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA pro údržbu technologické linky.

prodejní doba 9-17 hod.
nebo domluva po telefonu
725 801 601
www.divokakosmeƟka.cz

799,-

provozovna Červený Kostelec přijme
Výhodou: vyučen v příbuzném oboru, základní znalost práce s PC, zkušenosti s údržbou
zařízení, flexibilita.

ELEKTRIKÁŘE pro obsluhu technologické linky.
Požadavky: vyučen v oboru, §6 NN vyhl.č.50/78 Sb.
Výhodou: základní znalost práce s PC, zkušenosti s údržbou elektrozařízení, flexibilita.
Nabízíme: perspektivní zaměstnání se slušným ohodnocením.
Nástup možný od 1. 4. 2018

Kontakt: pavel.krivda@eurovia.cz , tel. 724 004 496

Náchod, Pasáž MAGNUM
Kamenice 113
www.kramjeans.cz

NA ZAKÁZKU A KAŽDÉMU
NA MÍRU NABÍZÍM
NEREZOVÉ VÝROBKY:
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ,
SCHODY, VENKOVNÍ SUŠÁKY
NA PRÁDLO, PŘÍSTŘEŠKY NAD
DVEŘE, PERGOLY, POJEZDOVÉ
BRÁNY, BRANKY. SVAŘOVÁNÍ
HLINÍKU A DALŠÍ VÝROBKY.

Tel.608 233 084

Revitalizace
bazénu
dveře - zárubnyě
okna - podlah
Deštné v Orlických horách neláká jen příznivce uměřeného sjezdového lyžování (potažmo snowboardingu) či běžeckého lyžování. Na své si zde přijdou i milovníci adrenalinových sněžných parků s umělými skoky a dalšími
překážkami. Jenomže takové atrakce ze sněhu modelovat nesnadný je úkol.
Při jejich výrobě musí spojit síly lidé i stroje – rolby.
foto Mirek Brát

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

V Dobrušce byla představena veřejnosti studie revitalizace tamního
krytého plaveckého bazénu a koupaliště. Výstavba bazénu ve „městě
F.L.Věka“ byla zahájena v roce 1973,
bazén byl otevřen v roce 1981. Pro
svoji hloubku pod skokanskou věží
je bazén vyhledáván i příznivci
sportovního potápění (viz. fotografie) Částku na revitalizaci areálu
odhadují autoři studie na 115 milionů korun českých. foto Mirek Brát

AKCE ŠPANĚLSKÁ VÍNA
z odrůd MERLOT, CABERNET
SAUVIGNON, CHARDONNAY

59,-

Kč

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 8. 3.2018 uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan Karol Pristač ze Starkoče.
Zůstane v našich srdcích.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

Sborové
vítání jara
V Hronově se uskuteční setkání
dětských a mládežnických sborů.
Vystoupení proběhne na pódiu
tamního Jiráskova divadla pod
názvem Sborové vítání jara. Kdy?
V kolik? 23. března v 19 hodin.

Tel./Fax: 491 424 522
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EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Prvorepubliková, z podstatné části
zrekonstruovaná bývalá továrnická
vila ve středu Nového Města nad
Metují. Je obnovena celá řada původních,
stavebních, dekoračních a interiérových
Cena: 3 950 000,- Kč prvků. Vila má tři podlaží.

Poloroubená horská chata poblíž centra Deštného, kapacita cca 45 lůžek ......................... 4 950 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén ..................... 5 900 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově ............................. 1 990 000,- Kč

Pobyty Jaroslava Haška v našem kraji
aneb Dobrý voják Švejk na josefovském nádraží

Podzemí zámku Ksiaz
Polský zámek Ksiaz nedaleko
našich hranic je velkým turistickým lákadlem. Od května letošního
roku by měli mít návštěvníci možnost dostat se i do podzemí zámku,
které za druhé světové války budovala německá pracovní organizace
Todt za pomoci otrocké práce vězňů z koncentračního tábora Gross

– Rosen. Zámek Ksiaz byl v centru pozornosti špiček nacistického
Německa. Rozsáhlé zdejší podzemí mohlo podle některých zdrojů
ukrývat i jantarovou komnatu či aspirovalo na jedno z velitelských stanovišť Adolfa Hitlera. Nyní budou
moci do vybraných částí podzemí
vstoupit i turisté.
Zdroj foto: JP

Náchodský starosta a poslanec PS PČR Jan Birke otevřel v Náchodě svoji regionální poslaneckou kancelář. Na zdi kanceláře nechybí ani snímek
rekonstruovaného náchodského dopravního terminálu (viz. fotografie).
„Samozřejmě, rekonstrukce náchodského autobusového nádraží, na který následně navázala i rekonstrukce budovy železniční stanice, je pro mě
trvalou připomínkou úspěšně zvládnutého projektu. Problémy související
s dopravou jsou pro mě stále prioritou, ať už při práci na náchodské radnici, tak i v poslanecké sněmovně“, říká Jan Birke.
Foto archiv

Průtah Novým Městem (zatím)
nebude
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
požádalo o zastavení územního řízení na stavbu přeložky silnice I/14
středem Nového Města nad Metují. Podle projektu měla průtahem
před nádražím, pod sídlištěm Malecí, okolo zástavby rodinných domů
a nad Vrchovinami projíždět veškerá tranzitní dopravu od Rychnova
přes Náchod a dále do Polska. Práce na novém projektu budou ŘSD
pravděpodobně zahájeny až podle
výsledku místního referenda, které se
bude konat současně s komunálními
volbami na podzim letošního roku.
Pokud občané Nového Města řeknou pro obchvat své „ANO“, budou
muset orgány města prosazovat nový

projekt jihozápadní trasy odbočující
od Spů před městem k bývalé cihelně,
okolo „Osmy“ a dále přes plánovaný
obchvat Nahořan k dálnici do Polska.
Občanské „NE“ obchvatu by znamenalo průtah městem v původní trase.
Téma tranzitní dopravy mělo
na programu i únorové zastupitelstvo města, které bylo vyzváno iniciátory referenda k podání žádosti
na projednání varianty obchvatu
u krajských orgánů. Důvodem byla
současná aktualizace důležitého dokumentu Zásady územního rozvoje
(ZÚR), která je prováděna jednou
za 4 roky. Místní politici většinou
12 hlasů výzvu k žádosti však nepodpořili.
KP

Před 95 lety dne 3. ledna 1923 zemřel v Lipnici nad Sázavou spisovatel Jaroslav HAŠEK (1883-1923), který zde psal,
ale nedopsal svůj satirický román Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války. Zajímavé jsou pobyty Jaroslava
Haška v našem kraji. Před první světovou válkou - v červnu a červenci 1908 – například Hašek zavítal do Libáňě
u Sobotky kde navštěvoval svou milou - Jarmilu Mayerovou, pozdější první manželku. Hašek tehdy přijíždíval
na nádraží do Kopidlna. V té době se z nedostatku jiných
příležitostí dokonce ucházel o místo obecního tajemníka
v Sobotce. Pobýval rovněž v Litomyšli. Těsně před vypuknutím první světové války se zdržoval ve Dvoře Králové,
v Chotěboři a i jinde ve východních Čechách.
V našem regionu je pak nejvýznamnější Haškův pobyt
v Jasenné na Jaroměřsku, kam po vypuknutí první světové války odejel na doporučení svých pražských přátel,
aby unikl slídivým očím a uším pražských fízlů. Zde od
července až do srpna 1914 nalezl azyl u svého přítele Václava Hrnčíře (1890-1916), jasenského rodáka, syna sedláka,
posluchače techniky. Hašek se se svým ochráncem Hrnčířem pravděpodobně seznámil v Praze prostřednictvím
Eduarda Drobílka, úředníka kanceláře rektora České techniky, a pravděpodobně se znali z doby založení Haškovy
Strany mírného pokroku v mezích zákona. Hrnčíř stejně

jako Hašek se učil vedle
francouzštiny a němčiny také slovanským
jazykům, a to ruštině
a bulharštině. Hašek se
zdržel v Jasenné asi měsíc. Veselé příhody ze žní
vylíčil v groteskní a mystifikační humoresce Nebezpečný pracovník, kde
se vysmál sám sobě, své
nešikovnosti při zemědělských pracích, takže
se stává druhým lidem až
nebezpečný. Z Jaroměřska vytěžil celkem čtyři humoresky. A konečně, válečný
chaos v nedalekém vojenském Josefově z prvých válečných
dnů i válečný ruch na josefovském nádraží nalezly odraz
v úvodních kapitolách samotného Švejka, v němž třikrát
cituje svou oblíbenou vojenskou píseň Když jsme táhli
k Jaroměři.
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ (redakčně kráceno)
foto: Obálka nové knihy o Jaroslavu Haškovi
z pera PhDr. Jiřího Uhlíře

Bronzoví na brněnské Robotiádě!
Desítka studentů Jiráskova gymnázia
v pátek časně ráno vyrazila na tradiční
robotické klání – Robotiádu v Brně.
Se svými roboty ze stavebnice LEGO
Mindstorms soutěžili v disciplínách
sledování čáry (tým Honza Homolka,
Martin Doucha), autonomní vyhledání medvěda na ploše a jeho transport
zpět do výchozího bodu (týmy Kryštof
Veverka a Evheniy Vorokhta, Kryštof
Vencl a Petr Tomáš), řízený transport medvěda prostřednictvím robota
ovládaného přes mobilní telefon (opět
stejné týmy) a v rychlostním sprintu
(týmy Jiří Dědek a Matyáš Žďára, Jakub Foglar a Ondřej Šatný).
Nejlepšího výsledku dosáhli Kryštof
Veverka a Evheniy Vorokhta se svým
robotem při autonomním vyhledávání
plyšového medvěda a jeho transportu,
kde se jim podařilo vybojovat krásné
třetí místo! Na 21. místě z osmdesáti
zapsaných týmů (ZŠ i SŠ) se se svým
robotem sledujícím čáru umístili
Honza Homolka a Martin Doucha.

Pro všechny naše studenty však byla
účast na brněnské Robotiádě také
další velkou zkušeností, a věříme, že
i motivací pro robotická klání v budoucnu. Všem studentům za skvělou
reprezentaci gymnázia děkujeme!
Děkujeme také červenokostelecké

firmě Saar Gummi Czech, s.r.o., která
již druhým rokem podporuje technické kroužky na našem gymnáziu
a letos přispívá i na cesty studentů
na soutěže.
Jan Veverka,
Jiráskovo gymnázium Náchod

ŠACHISTÉ SOKOLA STUDNICE OVLÁDLI REGIONÁLNÍ PŘEBOR!
Velké překvapení se zrodilo v Regionálním přeboru šachistů v soutěžním
ročníku 2017-2018. Nejmenší oddíl této
soutěže dokázal nemožné a bez jediné
prohry ve své čtvrté sezoně od založení
suverénně zvítězil. Když jsem na konferenci KHŠS vylosoval pro Studnice jedničku, ani jsem netušil, že to bude tak
šťastné číslo. Oddíl se skládá z pěti hráčů domácí Studnice a je posílen o dva
hosty. Sedmičlenný kolektiv projevoval takový zájem o účast na zápasech,
že jsem měl problém koho nechat hrát
a koho posadit mezi diváky. Několikrát
jsme byli připraveni v hrací místnosti
všichni, rozhodoval jsem až těsně před
utkáním. Příjemné starosti. První zápas jsme odehráli s jedním ze spolufavoritů na vítězství Spartakem Rychnov
nad Kněžnou. Po téměř šestihodinové
bitvě a vítězství našeho hráče na druhé
šachovnici se nám podařilo remizovat
2,5:2,5. Na druhý zápas přijelo družstvo
z Třebechovic pod Orebem, které jsme

porazili a jeli jsme na dalšího těžkého
soupeře do Doudleb nad Orlicí. Ani
tam jsme nezaváhali a vyhráli 3,5:1,5
a vyhoupli se na první místo. Poslední
zápas přijel před koncem roku odehrát
Kostelec nad Orlicí. Ani ten neuspěl
a odjel poražen 3,5:1,5. První místo
držíme,je to příjemný pocit a začínáme
spekulovat o celkovém vítězství. Další
zápas už v roce 2018 nás čekal v Náchodě. Dlouho jsem přemýšlel, jakou sestavu p.Dusbaba postaví, nakonec nepřekvapil a vyšlo z toho vítězství 4:1. První
místo stále naše. V šestém kole zápas
s Červeným Kostelcem, naše výhra
4,5:0,5 a v tabulce náskok před dalším
soupeřem z Nového Města. Právě s ním
další zápas o první místo.Velká bitva
na všech šachovnicích a naše nejtěsnější
výhra v celém ročníku 3:2 a pětibodový náskok před soupeři z Rychnovska.
Předposlední zápas s jedním z nich Panda R.K. Jak ztratit první místo je stále
reálnou možností, ale soustředěnost

a bojovnost Studničáků je skvělá. Výhra 3,5:1,5 vše je dokonáno. Po zápase
oběd a oslava. Zápas v Jaroměři už jen
formalita, konečně si zahráli i oba hráči
ze šesté a sedmé šachovnice a oba vítězně 3,5:1,5. Studnice vítězí bez prohry
s pětibodovým rozdílem. Tímto vítězstvím jsme si vybojovali právo postupu
do Krajské soutěže. V současné době
ale nemáme dostatečný počet hráčů,
abychom se mohli přihlásit. Obracím se
tímto na okolní oddíly, ve kterých jsou
možná hráči, kteří nejsou vytížení dostatečně a chtěli by si zahrát vyšší soutěž. Pokud tomu tak je, rádi je ve svých
řadách přivítáme. Závěrem chci poděkovat svému kolegovi Frantovi Sejvalovi
za práci s dětmi na ZŠ a jejich pěknému umístění v krajském přeboru škol.
Sedmé místo je určitě povzbuzením
do další práce. Děkuji také představitelům obce v čele s paní starostkou Toldovou za podporu našeho oddílu a věřím
v další spolupráci.
Lesk Břetislav

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Bruslaře zachraňoval vrtulník
Dva bruslaři – muž a žena prožili
dramatické chvíle na přehradě Rozkoš u České Skalice. Při bruslení se
vzdálili od břehu na vzdálenost delší jednoho kilometru. Vrstva ledu
však nebyla dostatečně stabilní,
a tak se oba ocitli ve vodě. Podařilo
se jim sice dostat z vody, ale obávali
se vrátit ke břehu z důvodu popraskaného ledu. Na pomoc se jim vydali záchranáři se člunem. Finální
pomoc ovšem přišla ze vzduchu,

ŽALUZIE

kdy byli oba bezpečně dopraveni
na břeh v podvěsu pod vrtulníkem záchranářů. S příznaky podchlazení byli poté transportováni
do nemocničního ošetření. Tato
událost, byť se šťastným koncem,
opět varovala vyznavače bruslení
na přírodních vodních plochách,
že ani dlouhodobé mrazivé počasí
nemusí nutně zajistit dostatečnou
pevnost ledu. Foto HZS Královéhradeckého kraje

Velká trojka rodinných vozů.
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ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

od

199 990 Kč

Hyundai i10, i20 a ix20.

Jiráskova busta
Do roku 2018 vstupuje v Novém
Městě nad Metují pomník Aloise
Jiráska (v tamních Jiráskových sadech u sokolovny) s opravenou bustou Mistra. Připomeňme, že busta

spisovatele vznikla v roce 1931.
Jejím autorem byl akademický sochař František Bílek z Hořic. Jeho
dílo nyní odborně restauroval Petr
Tomáš.

          
 ! "#$ %&  &'


Vyberte si kterýkoli z tria rodinných vozů Hyundai!
Za ceny již od 199 990 Kč.
Navíc s dalším zvýhodněním až 65 000 Kč u vybraných modelů, nebo můžete využít naše
atraktivní financování Hyundai SMART SUPER.
BOS auto
Tru
utno
t v, Na Bes
Besedě
edě 97
tel.:.: 499 81
tel
819
9 054,
54, ww
54
www.b
w.bosa
osauto
osa
uto.cz
.cz

Hyundai
Hyund
ai i10–ko
i10–kombinovaná spotře
potřeba:
ba: 4,7–6,
4 7 6 5 l/100
l/1 km, CO2: 106
06–142
–142 g/km; Hyun
Hyundai
dai i20–ko
i20–kombino
mbinovaná
vaná spot
spotřeba:
eba: 3,5–6
3,5–6,2
,2 l/100
l/100
0 kkm,
m, CO2: 92–144
92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150
0 g/km
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VNXWHþQRVWL QHPDMt ~SOQČ VWHMQp XSODWQČQt %HURX Y
SUĤPČUXRQLåãtSODWYHVURYQDWHOQpSR]LFLMHUR]GtO
DQiVOHGQêUR]GtOYGĤFKRGHFKþLQtWDNåHKRYRĜtPH
R IHPLQL]DFL FKXGRE\ 3UiYČ åHQ\ MVRX YČWãLQRX REČWt
GRPiFtKRQiVLOtLQiVLOtMDNRWDNRYpKRDVNXWHþQČ~þLQQi
SRPRF L SUHYHQFH ]DWtP QHH[LVWXMH  äHQ\ VH VLFH YHOPL
DNWLYQČ D ~VSČãQČ DQJDåXMt YH YHĜHMQp þLQQRVWL DOH Y
/IT5QÿC/CTMQX¾
SROLWLFH ]YOiãWČ Wp YUFKRORYp MLFK QDFKi]tPH VWiOH MHQ
\CUVWRKVGNMCO÷UVC
PLQLPiOQČ0XVtWRWLåSĜHNRQiYDWQHMHQQHGĤYČUXYHVYp
YODVWQtVFKRSQRVWLDFtWtYČWãtRGSRYČGQRVW]DURGLQXDOH 0¾EJQFCCMCPFKF¾VMC
WUDGLþQČ PDMt WDNp YČWãLQRX YtFH SRYLQQRVWt L VWDURVWt V FQ5GP¾VW\C-5è/
GRPiFQRVWt SRWêNDMt VH V  QHGRVWDWNHP ãNROHN MHVOt D
GDOãtFK VOXåHE SUR URGLþH 3ROLWLND MH SDN KLVWRULFN\
YQtPiQD MDNR VStãH ÄPXåVNi ]iOHåLWRVW³ V  SRWĜHERX
ÄRVWUêFKORNWĤ³DQČNG\LÄVLOQpKRåDOXGNX³-HQåHY SROLWLFHMHQDQHMYêãåiGRXFt
Q D V O R X F K D W  R V W D W Q t P   K O H G D W
NRPSURPLV\ D XPČW Y\MHGQiYDW 7RWR
]DVHEêYiYODVWQtSUiYČåHQiP
'tN\ .6ý0 ]ĤVWDO  EĜH]HQ L SR
URFH  Yê]QDPQêP GQHP Y
NDOHQGiĜL L Y  åLYRWČ ýHVNp UHSXEOLN\
VWHMQČMDNRWRPXMHLYĜDGČMLQêFKVWiWĤ
VYČWD 9\XåLMPH WHQWR GHQ QHMHQ N
SRGČNRYiQt YãHP GtYNiP PDWNiP
EDELþNiPDOHWDNpNXSR]RUQČQtåHMH
VWiOHYWpWRREODVWLFR]OHSãRYDW
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Spoleēnost Ametek elektromotory, s.r.o.
v NáchodĢ, zabývající se výrobou elektromotorƽ,

HLEDÁ NOVÉ ZAM STNANCE
DO 3 SM NNÉHO PROVOZU PRO PRÁCI NA
AUTOMATICKÝCH/POLOAUTOMATICKÝCH
STROJÍCH
Nástup možný ihned!
-

Benefity spoleēnosti:
pƎíspĢvky na stravování
5 dnƽ dovolené navíc
vlastní zvýhodnĢné mobilní tarify

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com
'RWêPXKOHGiPHYKRGQpKRNDQGLGiWDQDSR]LFL

$VLVWHQWNDVHNUHWDULiWXĜHGLWHOH

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm International Cooperation,
která je dodavatelem komponentů tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

3RåDGXMHPH
]RGSRYČGQRVWORDMDOLWXSHþOLYRVWSUDFRYLWRVW
GREUpRUJDQL]DþQtDNRPXQLNDþQtVFKRSQRVWL
PLQVãY]GČOiQtYHNRQRPLFNpPRERUX
NRPXQLNDWLYQt]QDORVW$]QDORVWSUiFHQD3&
ĜLGLþVNêSUĤND]VNXSLQ\%
1DEt]tPH
SUiFHYURGLQQpPNROHNWLYXSURVSHUXMtFt¿UP\
]DMtPDYRXDUĤ]QRURGRXSUiFL
QiVWXSQtP]GD.þ
RVREQtRKRGQRFHQt GOH]NXãHQRVWt
DSUDFRYQtKRQDVD]HQt
SĜtVSČYHNQDVWUDYRYiQtSUpPLHDGDOãtEHQH¿W\
þiVWHþQČGRWRYDQpVWUDYRYiQtWĜLQiFWêSODW
YČUQRVWQtRGPČQ\
äLYRWRSLV\]DVtOHMWHQDGUDSDFRYDNODUD#HOGUF]
9tFHLQIRUPDFtQDZHEXHOGUF]
QHERQDþtVOH

Pro středisko pozemních staveb v NÁCHODĚ
přijmeme nové kolegy na pozici:

Přípravář stavební výroby
Požadujeme:
- VŠ / SŠ vzdělání stavebního směru
- praxe v nákupu, při výstavbě a realizaci staveb výhodou
- orientace v projektové dokumentaci a technických normách
- znalost problema ky obchodních smluv výhodou
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, preciznost
a odpovědný přístup k práci
- velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnos
- ŘP skupiny B - ak vní řidič
- znalost práce na PC (CAD, MS Oﬃce)
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnos
- zajímavou práci v mladém kolek vu
- nadstandartní finanční ohodnocení
- kvalitní pracovní podmínky
- perspek vní zaměstnání s možnos profesního růstu
- podílení se na významných projektech společnos
- balík firemních benefitů
Životopisy zasílejte na email trojanova@bak.cz
Pro více informací volejte na číslo 499 800 202

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují.
Pro tento závod hledáme kolegy v ZTP, pracovníky v důchodovém věku, brigádníky
na zkrácený úvazek na tyto pozice:

• Elektrikář

• Údržbář-manipulant

Schůzky si domlouvejte přes email miloslava.klimesova@microtherm.cz
nebo na tel. 491 511 404

Sezóna se blíží
Za oknem to stále ještě na jaro
moc nevypadá. Atraktivní turistická
místa našeho regionu se však již pilně připravují na sezónu. Patří k nim
i areál pevnosti v Josefově, kde bude
standardní turistická sezóna zahájena 7. dubna. Stane se tak s vší parádou. Chybět nebude průvod městem,
čestná salva u sochy císaře Josefa II. či
inscenace prusko-rakouského vojenského střetu.

Sponzoring
pro „zušku“
Snaha o vybavení nového koncertního sálu Základní umělecké školy
v Polici nad Metují se setkala s pochopením ze strany sponzorů. A pochopení je to veskrze konkrétní a měřitelné: částkou 5000,-Kč přispěje Alelier
Tsunami, částku 10 000,-Kč poskytne
firma Made Group, a konečně sumou
70 027,-Kč pamatuje na polickou
„zušku“ Hobra – Školník s.r.o.

„Vernéřovické moře“
Připravuje se nový plán péče o přírodní památku Mořská transgrese
v KÚ Vernéřovice na Broumovsku.
Oblast spravuje Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (Správa CHKO
Broumovsko). Za složitějším názvem
přírodní památky se skrývá geologický svědek zaplavení pevniny mořem
ve stěně tamního lomu. Až si budete
plánovat na léto dovolenou, přibalte
si k výletu ke vzdálenému moři současnému jako bonus i výlet k tomu
blízkému, avšak dávnému, Vernéřovickému.

MV č.34/2016 Sb.
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CDS s.r.o. Náchod,
Kladská 286,
547 01 Náchod

Nejlevnější
čerpací stanice
přímo v centru
Náchoda.

Kladská 286
Červený
Kostelec
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www.cdsnachod.cz

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

http://www.haspl.cz

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity

Integraf, s. r. o.,
Myslbekova 273, 547 01 Náchod, tel. 491 422 215

hledá nové kolegy na volné pracovní pozice:

Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů
Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
+420 491 401 718 paní Procházková,
+420 491 467 241 paní Kubečková

Tŵísmènný provoz:

Dvousmènný provoz:

• Pomocník tisku
• Knihaŵka
• SeŵizovaÒ/ka

• Expedient
• Operátor obálkovací linky

Nabízíme práci v Òistém a moderním polygraĀckém závodè, práci na HPP,
mzdu odpovídající pracovnímu zaŵazení a nároÒnosti, beneĀtní systém.
Více informací na www.integraf.cz (kariéra).
Životopis posílejte na prace@integraf.cz nebo k nám pŵijÞte osobnè.

inzerat_IG_Echo_160x100_0318_SAZBA.indd 1
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P´IJ«TE MEZI NÁS
Přijďte se podívat
Blíží se zápis do základních škol
v Náchodě. Udělejte si čas a přijďte
se podívat na předškoláčka na Masaryčku (ZŠ T.G.M v Náchodě).
Naše děti školu navštěvují druhým
rokem, další dvě budou na školu
chodit od letošního září a jsme naprosto spokojené. Ať už s optimálním počtem dětí ve třídě, s krásným

venkovním hřištěm a také s družinou. V neposlední řadě s výbornou jídelnou. S novým vedením
přichází i řada kladných změn,
investic do vybavení tříd a plánů do budoucího vzdělávání dětí.
Přijďte se o tom osobně přesvědčit!
MUDr. Tereza Štrasová
a Drahomíra Hájková

Ach, ty mrazy! Ach, to teplo!
Nedávné období mrazivého počasí znovu připomnělo, že přírodě
pořád ještě neporoučíme. Ale bylo
kdysi ještě hůře, protože mrazivý
rekord z území ČR zatím nepadl.
Nejnižší teplota byla totiž naměřena
v únoru roku 1929 v Litvínovicích
u Českých Budějovic. Tehdy rtuť
prvorepublikového teploměru klesla v této lokalitě až k hodnotě minus

42,2 stupňů Celsia. Při takové teplotě zmrzne úsměv i poslednímu optimistovi, přičemž již první pesimista
vítězoslavně zvolá: A v létě může být
i hůř! Jen si vzpomeňte na Dobřichovice L.P.2012, kde bylo v srpnu
plus 40,4 stupně Celsia. Vyrovnaný
čtenář novin ECHO k tomu všemu
jen lakonicky pronese: Ach, ty mrazy! Ach, to teplo!

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

CO VÁS ¤EKÁ? Ve spolupráci s kolegy se budete podílet
na výrobÈ vysoce kvalitních, soustružených dílcÕ pro automobilový a spotÔební prÕmysl.
CO VÁM MµŽEME NABÍDNOUT? • Práci v silné a stabilní firmÈ • pÔátelský kolektiv
• nové znalosti a praxi, kterou vás na škole nenauÄí • nadprÕmÈrné výdÈlky
• množství firemních benefitÕ.

STA¤Í CHTÍT…

• … nauÄit se nové vÈci. • … pracovat.

KDO U NÁS NAJDE UPLATN¨NÍ?

• Obsluha strojÕ • SeÔizovaÄ • Expedient • KvalitáÔ
• BrusiÄ • Kontrolor • Skladník atd.
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov, Tel.: 491 419 811,
e-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.com

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama?
Nabízíme Vám příležitost nalézt životního partnera. Seznamovací agentura IRENA,
Náchod. TEL.: 736 768 114
volejte po – pá 9 – 17 hodin,
ne o víkendu
* Muž 38 by se rád seznámil se
ženou do 39 let z Náchodska
a Hradecka, děti nejsou překážkou. TEL. 721 046 089
* Muž, 47 let, s vyřešenou minulostí, hledá touto cestou přítelkyni od 25 do 38 let věku. Tel.
702 808 027

BYTY
*Pronajmu v Náchodě 1+1,
2.patro bez výtahu 50m2. Volné
od dubna. Tel: 722 934 819
*Pronájem bytu 3+1 v OV 74 m2
v panel. domě ul. Havlíčkova
v Náchodě. Možnost pronájmu
od 1.6., pouze slušným lidem.
Nájem 4000,-Kč + energie, vratná kauce. TEL. 604 437 128
*Pronajmu kompletně zařízený
byt 2+1 v RD v N. Městě n/M.,
klidné místo.TEL.:737 853 706
*Koupím družstevní byt v Náchodě a okolí do 10 km (Hronov,
Červený Kostelec, Jaroměř). Ideálně 2+1, 3+1. Platba v hotovosti.
Tel.: 737 292 171
* PRONAJMU byt 1+1 v Broumově U Větrolamu, po rekonstrukci, nájem + služby +
energie (bez el.) 6.400 Kč, kauce
10.000 Kč, pouze slušné a spolehlivé osobě. Tel. 773 974 100.
RK NE
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově.
Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Nabízíme dlouhodobý podnájem družstevního bytu 1+1,
Náchod-Plhov, 33 m2, podnájemné 3.000,-Kč + zálohy
na služby a energie 3.900,-Kč,
kauce 10.000,-Kč, jednorázový
poplatek SBD 7.200,-Kč, volný
ve 2. polovině března 2018, tel.:
604 632 845.
* Pronajmu byt Machov - Bělý,
4 km od Police n. M.. TEL.:
720 219 273
* Pronajmu byt 2+1 95 m2 přízemí v centru Náchoda, nájem
6000,- + energie a služby, kauce.
TEL.: 608 976 956, 777 29 29 40
* Dlouhodobě pronajmu pěkný byt 2+1 v Náchodě od 1. 4.
2018, vhodný pro 1-2 pracující osoby.Kauce - dvouměsíční
nájem. Tel. 605 417 616 volat
po 17. hodině.
* Prodáme byt v HK Jungmannova 4+1 81 m2 po celk. rekonstrukci s vybavením, cena
3.5 mil.Kč. Více na www. TEL.:
724 081 835
* Pronajmu byt 1+1 45 m2
ve Velkém Poříčí u náměstí,
kuch. linka, sporák, plastová
okna, nájem + služby 7000,-Kč.
TEL. 603 49 54 79
*Pronajmu byt 2 + kk, 76 m2
v Náchodě. Tel. 604 286 034

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEMOVITOSTI
*Prodej stavební parcely 800m2
ve SPY -Nové Město nad Metují, voda a el. na pozemku,
asfalt cesta až k pozemku, Tel.
775 182 793, RK nevolat
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500
m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra nebo
i zanedbaný. Děkuji. TEL.:
773 585 290
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
*Hledám RD v Náchodě
nebo přilehlém okolí. Tel.
774 061 131
*Prodám RD po velmi zdařilé celkové rekonstrukci v obci
Šonov u Nového Města nad
Metují, původní zemědělská
usedlost. RD o dvou podlažích+půda, 5+kk, 2 koupelny, 3
wc, dvougaráž, zahradní domek,
vlastní studna.Obytná plocha
domu 260 m2, nebytová 45m2.
Udržovaná zahrada s vlastním
jezírkem, sad (možno jako další
stav. pozemek), celková výměra
pozemku téměř 4.000 m2. Klidné
slunné místo mimo hlavní cestu,
vhodné k okamžitému nastěhování. RK nevolat. Info na tel.
608 77 54 11.
*Koupím RD se zahradou
v Novém Městě n. Metují. Tel.
737 637 058
* Pronajmu garáž 33 m2 - v České Skalici. Blízko centra. Tel.
603 853 095

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití,
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2.
Nyní výrazná SLEVA. Telefon
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, jiných
obchodních služeb nebo pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným
vchodem. Investice do zařízení
a vybavení provozu jsou nutné.
TEL.:777 152 750 v pracovní
dny

PRODÁM
* Prodám levně rustikální sedací soupravu - pohovka a 2
křesla. Možno i jednotlivě. Tel.
604 699 888

Tel./Fax: 491 424 522

KOUPÍM
* Koupím HAKI lešení nebo
jednotlivé části. Tel. 776 88 67 10
*Koupím levně HAKI lešení i nekompletní. TEL.:
776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní
fotografické materiály. TEL.:
777 559 451
* 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 šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období socialismu 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
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.: 724 020 858
* 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 staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT,
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a chromovaný nábytek,
hudební nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky,
plakáty, aj.papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky,
CD atd. TEL.: 777 579 920
*Koupím válcový mačkač obilí.
Mob: 603 487 428
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Prodám palivové dřevo jasan,
olše v metrech – 900,-/m. TEL.
776 327 208
* Prodám palivové dřevo.
550,-Kč/m3. I s dovozem. Tel.
702 611 187
*Prodám traverzu I č.24 délka 5m, ocelové roury průměr
80 mm, délka 2 – 2,5m 15 kusů,
lešeňová kolečka s litinovou točnou. TEL.: 777 23 21 22
* Prodám úplně nové autostřešní nosiče na kola. Cena 200 Kč.
tel. 602 103 775
* Prodám traktor Z 4011 v rozebraném stavu, postřikovač Sléza,
kovářskou vrtačku, kladívkový
šrotovník větší bez motoru, kultivátor za menší traktor. TEL.:
732 269 219

str.

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

PŘIJMEME ŘIDIČE
NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Rozvoz po ČR. Nástup ihned.
Tel. 732 269 219
Česká Skalice

NÁCHODSKO
776 353 038
Satelitní dotace!
Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.
Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

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

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK,
s chatou, studnou, nadstandardním dětským
hřištěm a povolením ke stavbě. 1912 m2
ve velmi žádané lokalitě v Červeném Kostelci.
Cena 1,65 mil. Kč - stojí za shlédnutí

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

Info o pozemku: 605 507 234, prohlídky: 777 036 772

na.prodej.ihned@seznam.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ

Tel.: 608 10 38 10

3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 722 732 992

Koupelny - Interier

Úklidová firma v Náchodě
HLEDÁ SPOLEHLIVOU PANÍ
NA PRAVIDELNÝ ÚKLID.
Po-PÁ. 3 hod. denně.
Vhodné pro důchodce, MD.
Tel. 777 655 975

AUTO - MOTO
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či
vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
*Koupím staré motocykly
JAWA, VELOREX, Multicar
stadion, náklad. automobil PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly.
TEL. 776 327 208
*Prodám levně 5x alu disky +
letní gumy 195/60/15 rozteč
Fiat, moped BABETA s úložným
kufříkem. TEL. 777 23 21 22
*Koupím Škoda Forman, i bez
dokladů, ale pouze ve výborném stavu a bez koroze. Tel:
775 959 962

RŮZNÉ
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
*HLEDÁM SVÁŘEČE TIG,
MIG NA OBČASNOU VÝPOMOC. TEL.:608 233 084
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku nebo DVD, levně,
777 554 484

- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00



www.novinyecho.cz

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK

platnost do 30. 4. 2018 r.

Strojní podřezání
Chemické injektáže

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

ZEDNÍK – DLAŽDI¤
Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod
Kont. osoba – Chvátalová Denisa, tel. 731 151 730
Email: chvatalova@tsnachod.cz
PÔijmeme pracovníka na pozici „ Zedník – dlaždiÄ“
na plný úvazek v jednosmÈnném provozu.
Požadujeme fyzickou zdatnost, flexibilitu, samostatnost,
ÔidiÄské oprávnÈní sk. C, T výhodou, praxe v oboru.
Nabízíme stálou pracovní pÔíležitost, PP na dobu urÄitou
s možností prodloužení, po zapracování navýšení mzdy,
odborná školení, pÔíspÈvek na stravování, po roce odpracování
pÔispíváme na penzijní pÔipojištÈní, 5 týdnÕ dovolené.
Nástup od 1. 4. 2018
Mzdové rozp²tí: od 18.000 do 20.000 K¯/m²síc

Co nového v případu „zlatý vlak“?
Noviny ECHO vás pravidelně informují o aktuální situaci ohledně
hledání tzv. zlatého vlaku. Pro zapomnětlivé čtenáře pouze připomeňme, že termínem „zlatý vlak“ je
označována vlaková souprava, která se měla záhadně ztratit na konci
druhé světové války v jižním Polsku.
A její náklad tvořený zlatem a dalšími cennostmi lákal (a láká) hledače
pokladů. Průzkumné práce na legendárním kilometru 65 na trati
Wroclaw – Walbrzych by měly být
snad obnoveny v polovině letošního
roku. Zkoumat by se mělo v hloub-

ce 10 – 15 metrů, kde neinvazivní
průzkumné metody signalizují anomálii možného tunelu. O financování prací se stará speciální nadace.
Zlatý vlak – to je nejen legenda, ale
i dobrá marketingová značka. Tak
například ve Wroclawi se hledá investor, který by pomohl dostat zlatý
vlak zpátky na koleje. Jedná se však
o koleje pro tramvaje, kde by mohl
zlatý vlak (viz. obrázek) projíždět
městem jako zajímavá turistická
atrakce a originální dopravní prostředek.
Zdroj vizualizace lento pl

Provádíme zemní práce
smykovým nakladačem
BOBCAT.
Nakládání a rovnání
zeminy a jiných
sypkých materiálů.
Odvezeme
sníh.

TEL.: 602 145 222
Příběhy našich sousedů
Post Bellum o.p.s. je organizátorem
projektu zacíleného na žáky základních a středních škol. Nazývá se „Příběhy našich sousedů“, a jeho cílem
je zejména zachycení pamětnických
výpovědí zvukovou a obrazovou formou. Žáci a studenti se zhostili rolí
rozhlasových reportérů i televizních
dokumentaristů rovněž na Broumovsku, kde budou prezentovat
pořízené výstupy v úterý 20. března
od 16 hodin v broumovském sále
Dřevník. Vstup na akci je zdarma.

Tel./Fax: 491 424 522
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Vážení a milí čtenáři ,
Dnes bych se chtěla věnovat tématu: takzvaných aukcí a e-aukcí.
Aukce – zákazník podepíše přihlášku obchodnímu zástupci a čeká na smlouvy od vítězného dodavatele (pozor, ne
vždy to musí znamenat nejnižší cenu). Každý rok bude zákazník přesouván k jinému dodavateli dle nabídky na trhu
a většina zákazníků ani netuší, že podepsala přihlášku.
E-aukce – ve většině případů se přihlašují zákazníci on-line přes internet do veřejných e-aukcí a poté jim je vybrán
nejvýhodnější dodavatel. Tyto smlouvy jsou většinou na dva a více let (opět je potřeba brát v úvahu že to nemusí být nejlevnější dodavatel na trhu). Dle podmínek
přihlášky může být zákazník opět přesouván k různým dodavatelům.
Tyto společnosti nejsou přímý obchodníci, nýbrž si nasmlouvají několik dodavatelů,
kteří se nabízejí zákazníkům jako nejlepší a nejlevnější a to samozřejmě za provize
od dodavatelů.
I zde je možnost odstoupit od smlouvy 14 dní od podpisu přihlášky!!!! Pokud nestihnete termín, je to trochu složitější, ale řešení je zde také. V první řadě je potřeba vypovědět přihlášku která je buď na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nebo
na dobu určitou s výpovědní dobou dle obchodních podmínek. Výpověď je potřeba
zaslat doporučeně na adresu, která se nachází na přihlášce. Mezitím však musíte
podepsat návrhy smluv, které Vám přijdou od vítězného dodavatele a zaslat zpět.
Pokud tak neučiníte, hrozí Vám smluvní pokuta. Vždy totiž máte právo odstoupit 15
dnů po zahájení dodávky, tudíž se vyvážete i ze smlouvy s vítězným dodavatelem
a po 15 dnech se můžete vrátit k původnímu dodavateli.
Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás navštívit na naší kanceláři v Náchodě.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

Tělovýchovná jednota Sokol ve STARKOČI vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu 17. března 2018 od 20.00 hodin
v sokolovně ve STARKOČI
Hudba: skupina „PRORADOST“, vstupné: 80,- Kč
Občerstvení všeho druhu zajištěno! Připravena i bohatá tombola!

Začínající podnikatelé musí svému nápadu věřit
Jiří Štěpán z TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové přibližuje, jak funguje systém
podnikatelského inkubátoru

Firmy, které splní podmínky inkubátoru, mohou pak zažádat o dotaci na pronájem prostor či dotaci
na odborné konzultace.

Hradecké TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM letos oslaví už deset
let existence. Roste mezi podnikateli zájem o podnikatelský inkubátor?
Jen během loňského roku podalo
žádost do inkubačního režimu deset nových projektů. Zájem o služby inkubátoru roste, a to nás velmi
těší. Lidé přichází s nápady, které
mají velký potenciál, a my děláme
vše pro to, abychom jim pomohli
dotáhnout je do podoby reálných
produktů, služeb a projektů. Proto je
i podpora v rámci inkubátoru cílená
a pro každou firmu vytvořená přesně na míru.

Je vstup do inkubátoru nějak omezen?
Inkubátor je už ze své podstaty určen hlavně začínajícím podnikatelům. Pracujeme tedy především
s podnikatelskými záměry do tří let
existence a s obratem do tří milionů
korun. Firma by také měla mít zpracovanou určitou demoverzi nebo
prototyp projektu, aby bylo na čem
dále stavět. Zjednodušeně řečeno, je
dobré mít už konkrétnější představu
či plán, jak s nápadem dále pracovat.

Chci začít podnikat a rád bych
vstoupil do inkubátoru. Co musím
udělat?
Všem zájemcům doporučuji podívat se na stránku Vyklubejtese.cz.
Tam se podnikatel seznámí s inkubačním procesem i výhodami, které
celý program přináší. Pak stačí vyplnit jednoduchý formulář, na jehož základě jej kontaktuje náš tým
TC HK a provede jej dalšími kroky.

Nesoustředíte se pouze na startupy, ale podporujete i ostatní podnikatele. Jaké služby mohou využít?
Máme zkušenost s tím, že i zavedené a déle fungující firmy často potřebují pomoc v oblastech, ve kterých
se dobře neorientují. Je to logické,
v dnešní době ani není možné, aby
se podnikatel kromě znalosti svého
oboru podrobně orientoval i v právu, marketingu či dotacích. Proto
nabízíme poradenské služby v podobě konzultačních dnů a expertního poradenství. Naši specialisté
z různých oborů pomohou podnikatelům vyřešit jejich problém i nabídnout komplexnější řešení přesně podle potřeb konkrétní firmy.

Za rok 2017 využilo tuto službu přes
100 podnikatelů, největší zájem je
o konzultace z oblasti práva.
Co byste doporučil lidem, kteří váhají, zda s podnikáním začít?
Pozval bych je na některou z našich
startupových komunit. Jde o pravidelná setkání začínajících podnikatelů v městech celého regionu.
Podnikatelé mohou na setkání získat cenné rady, tipy i kontakty, které
jsou nejen v počátcích podnikání
klíčové. A samozřejmě se potkají
se stejně aktivními lidmi a mohou
navzájem sdílet své zážitky a zkušenosti. Jmenovitě v Náchodě už se
nám podařilo vybudovat základnu
lidí, která se stále rozšiřuje, a my v ní
rádi přivítáme další členy.
Na začátku je vždy dobrý nápad. Pokud mu člověk věří, má první a nejdůležitější krok za sebou. S ostatním
pomůžeme u nás v TECHNOLOGICKÉM CENTRU, kde rádi kdykoliv přivítáme každého zájemce
o podnikání.
www.tchk.cz

www.novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Nadstand. zrekonstr. dům, N. Město n/M
Luxus. vybav. řad. dům
s vestavbou (už. pl.
280 m2) poz. 490 m2,
2 obyt. NP + zrekonstr.
podkroví. V sut. podnik. prostory, nutno
vidět, PENB: G.
180655
cena: 3.100.000,-Kč

RD (chalupa), D. Radechová u Náchoda
Dům po celk. rekonstrukci s pozem. 730
m2, dispozice: velká
stylová světnice s krb.
kamny, koupelna s WC,
spíž, garáž, půda k vestavbě, PENB: G.
180736
cena: 1.390.000,-Kč

Velký RD poblíž centra, N. Město n/M
RD 7+1 (užit. pl. 200 m2),
možnost
dvougener.
využití, v atrakt. části
města, pěkná zahrada 752 m2, garáž, celý dům
podsklepen - sauna
s bazénem, PENB: G.
180738
cena: dle nabídky

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí
RD s bytem 3+1
po
rekonstrukci,
nová koupelna s WC,
dále garsonka v rekonstrukci, pozemek
940 m2 u lesa, samost. garáž, PENB: G.
180717
cena: 1.750.000,- Kč

Dvougener. RD u centra, Deštné v O/h
Nově zateplený dům
s 2 byty (4+1 a 2+1
- užitná pl. 160 m2),
s poz.809 m2, klidné
slunné místo, z části
nová okna, garáž,
dílna. PENB: G.
180729
cena: 3.050.000,-Kč

Vybavená chata s lesem, N. Město n/M
Chata 2+1 (zast.38
m2) s poz. 2203 m2
v klidné části, les
(1636 m2), pergola
s krbem, garáž, topení UT na TP, voda
veř. i užitk., el.380 V.
180731
cena: 1.750.000,-Kč

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

e-mail: echo@novinyecho.cz

HLEDÁME
NOVÉ
TVÁŘE
do rubriky
DÍVKA ECHA

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

ENERGETICKÉ
OKÉNKO 136.
Vážení a milí čtenáři, po „menší“
pauze konečně zase s Vámi !
Měl jsem tu krásnou příležitost
a možnost dlouhodobě pracovat jak
pro energetickou poradenskou organizaci, tak i pro jednoho konkrétního
dodavatele energií. Tato velká a velmi zajímavá zkušenost spolu s Vašimi
ohlasy, názory a náměty rozhodla, že
se vydám vlastní cestou, protože ani
jedno ani druhé do budoucna nenaplní to, co jsem Vám sliboval a to, že
Vy – koncoví odběratelé zvláště z řad
domácností a živností - budete jediným a určujícím faktorem mé práce.
Pro všechny z Vás je připraven dlouhodobý projekt, který Vás ve vztahu
ke kterémukoliv dodavateli energií
dostane na špičkovou úroveň a to
dokud bude trh s energiemi volným
trhem jako doposud. Pravidelný každoroční servis a informovanost jsou
samozřejmostí, o které nemusíte
„prosit“. Vy jste „číslem jedna“ a nikdo jiný… Omlouvám se všem těm,
které jsem ještě nestihl osobně oslovit, ale s tak velkým zájmem hned
na začátku jsem nepočítal…. Takže
nebojte se, volejte, pište nebo se přímo zastavte v kanceláři…..
JES, ano posuňme se na další vyšší
úroveň vztahu, Vy, jako koncoví odběratelé a dodavatelé energií.

Samozřejmostí budou i pravidelná „moudra“ z energetického trhu
prostřednictvím tohoto mého energetického okénka.
Příště se zaměříme na to, kdo
všechno se na energetickém trhu
pohybuje, na základní pravidla, kterými jsou dodavatelé energií a Vy
jako koncoví odběratelé vázáni...
Už se zase s Vámi těším a za
JEDNOTNÝ ENERGETICKÝ SERVIS
/JES/
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel,
tel. 731 508 654,
mail - bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

Večer pro dobrou věc
Poznáte, ve kterém městě našeho regionu dostanete do jednoho
záběru tyto historické památky?
Ano, řeč jde o Novém Městě nad
Metují, kde jedním pohledem či
záběrem obsáhnete zámeckou věž
„Máselnici“ i vrchol barokního
mariánského sloupu. Stačí se jen
správně postavit na tamní Husovo náměstí.
Foto echo

Zlatý začátek roku Náchodského pivovaru
Cenné kovy necinkají jen sportovcům v daleké Koreji. Hned dva
nejcennější přivezl minulý týden
také sládek Náchodského pivovaru PRIMÁTOR a.s. Petr Kaluža

z mezinárodní degustační soutěže Zlatá pivní pečeť 2018 konané
v rámci 28. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích.

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

Na soutěži, kde poroty hodnotily 1007 vzorků piva z 222 pivovarů
z 18 zemí, získal v ohromné konkurenci zlatou pivní pečeť v kategorii
extra silné pivo PRIMÁTOR® Rytířský 21%, speciální ležák. Toto
výjimečné sváteční pivo charakterizuje nádech karamelu, jemný říz
a příjemná doznívající chmelová
hořkost.
V kategorii pšeničné pivo potvrdil své výsadní postavení PRIMÁTOR® Weizenbier, svrchně kvašené
nefiltrované pšeničné pivo s jemnou
hořkostí a podmaňující vůní banánu a hřebíčku. Rozšířil tím svou
bohatou sbírku zlatých kovů z tuzemských i mezinárodních degustačních soutěží (World Beer Awards
2013, Brussels Beer Chalenge 2015,
Zlatá pivní pečeť 2017 a další).

Pořadatelé David Novotný ve spolupráci s městem Jaroměř a Kulturním
střediskem Jaroměř si Vás dovolují pozvat

v pátek 16. března 2018 od 19 hodin do divadla v Jaroměři
na společensko kulturní akci Večer pro dobrou věc.
Letošní ročník bude letem světem muzikálem – Mamma Mia, Rocky
a Ať žijí duchové. Slavnostní večer moderuje Daniela Šinkorová.
Výtěžek bude věnován Muži roku 2009 Martinovi Zachovi
a Základní škole speciální v Jaroměři.

HLEDAJÍ DOMOV
DAISY je 3letá fenečka. Majitelé se
odstěhovali, tak putovala Daisy k nám
do útulku. Z počátku trochu bázlivá, ale jak se rozkouká, je moc milá
a hodná. Vhodná i do rodiny s dětmi.
SOFIE je asi 5letá fenečka, která zase
nikomu nechybí, přitom je to psí kráska plná života. procházky si užívá. Miluje lidi, mazlení a hlazení.
BIBI je 8letá fenečka, která se našla zanedbaná. Z počátku se bála, ale
nyní je už v pohodě, veselá, milá. Bibi
je ostříhaná. Po veterinárním ošetření
jí byly vytrhány skoro všechny zoubky, ale baštit jí chutná. Bibi je vhodná do bytu, ke starším lidem, kde jim
bude dělat psí společnici.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

