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červen 1945, konfi skace 

náchodského zámku 

BRIGÁDA  
- PŘIVÝDĚLEK

ROZNOS LETÁKŮ
Hledáme spolehlivé distributory 

novin a letáků pro následující 
města a obce:

Česká Skalice + Malá Skalice
Rokytník

Nové Město nad Metují
Červený Kostelec

Více informací na tel. 603 990 636

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

Nabídka rozšířena o

DOMINIKÁNSKÉ 
RUMY

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Peníze od MAS 

Stolové hory? 
 Ano, ale pouze za  předpokladu, 
že uspějete v dotační výzvě v rám-
ci Programu rozvoje venkova. Cel-
kem je ve  výzvě připraveno přes 
deset milionů korun. Žádosti jsou 
přijímány (skrze Portál  farmáře) 
do 8. června t.r.

Jazyková škola, překlady, tlumočení

www.gatenachod.cz

Asociace turistických oddílů mládeže, oddíl Stopa a odbor KČT 
Nové Město nad Metují pořádají XXIV. ročník pochodu

POHÁDKOVÝ  ŠMAJD SE STOPOU
Sobota 2. 6. 2018

Start: 13 – 15 hodin od novoměstské sokolovny
Cíl: na tábořišti u Rezku

Cestou na vás čekají na kontrolách pohádkové postavy, u kterých budete 
plnit různé úkoly. Všechny dětské vstupenky jsou výherní.

Průvodci provedou veřejnost 

po zahradě Vily Čerych
Celorepubliková akce Víkend ote-
vřených zahrad se již tradičně nevy-
hne ani Vile Čerych v České Skalici. 
V  průběhu Víkendu otevřených za-
hrad v  neděli 10. června se můžete 
těšit na  komentované prohlídky za-
hrady, které začínají v  každou celou 
hodinu. Na  první prohlídku můžete 
přijít ve  13 hodin, poslední začíná 

v 16 hodin. V zahradě si také bude-
te moci vyzkoušet různé hry: kubb, 
kroket, pétanque, ruské kuželky, bad-
minton, nebo se můžete projít obno-
veným rozkvetlým rozáriem a dát si 
nějaké dobré občerstvení. Za přízni-
vého počasí vystoupí v  16:30 ama-
térská taneční skupina TAPRORA 
z Úpice.  Daniela Erychlebová
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VZPOMÍNÁME
Dne 17. 7. 2018 vzpomene  28. výročí, kdy nás navždy opustil 

náš drahý manžel, tatínek, dědeček

 pan Jan Varga z Náchoda.
Dne 29. 5. 2018 by oslavil 80. narozeniny.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové  Mirek,  Jan a  Pavel s rodinami, 

dcery Kateřina, Iveta a Alena s rodinami 
a přátelé.

VZPOMÍNKA
5. června uplyne neuvěřitelných 10 let, 

co nás navždy opustil náš drahý manžel a tatínek,

pan Zdeněk Slavík.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka Anna, synové Zdeněk a Pavel 
s manželkami, vnoučata Ivetka, Pavlínka, 

Zdeněček a Tomášek.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 28. května 2018 uplynuly 4 roky, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,

pan Josef Blažek 
z Nového Města nad Metují. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka Vlasta, 
syn Jarda a dcera Lenka s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 6. června 2018 vzpomeneme 

druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Michael Jankovič 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.    

Přátelé a kamarádi

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. června 2018 uplyne pět smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Čapenec 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.   

Rodina

VZPOMÍNKA
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme vzpomenuli 

9. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

Od Masajů k Tinga Tinga

 V  oddělení pro dospělé v  Měst-
ské knihovně v České Skalici bude 
v termínu 1.6 – 29. 6. umístěna zají-
mavá prodejní výstava. Jejími expo-
náty (potažmo zbožím) budou arte-
fakty afrického umění Tinga Tinga. 
Abychom slovo africký poněkud 
zpřesnili, jednat se bude o  oblast 
Tanzánie. 

Ratibořický  

pojezd vozíčkářů
 V termínu od 1. do 3. června pro-
běhne tradiční  akce  Ratibořický 
pojezd vozíčkářů. Jedná se již o 36. 
ročník setkání, kde start a logistická 
základna se bude nacházet v areálu  
ATC Rozkoš. Cíl pak v 10 kilomet-
rů vzdálených Ratibořicích. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zrekonstruovaný rodinný dům 
s bazénem v Náchodě – Třešinky 
a výhledem na zámek. Rohová ma-
sážní vana, sauna, posilovna, krb, 
garáž pro 3 auta, zahrada.
                   Cena: 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
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ......................................1 395 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží ..................................1 350 000,- Kč
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč

Chtěla bych moc poděkovat 
paní MUDr. Heleně Lukášové 
za obětavou, pečlivou, nevšední 
až nadstandardní péči 
v době mé nemoci, 
jak v nemocnici, tak 
následně u mě doma. 
 Jana Horáková

Osmnáctý ročník Cen Miroslava Ivanova
Vyhlášení letošních Cen Miroslava 
Ivanova uskutečnil Klub autorů li-
teratury faktu (KALF) spolu s Měs-
tem Jaroměř-Josefov u  příležitosti 
Světa knihy v Praze v Průmyslovém 
paláci na  Výstavišti, v  Literárním 
sále. V  osmnáctém ročníku Cen 
M. Ivanova za  literaturu faktu se 
do  soutěže přihlásilo 25  naklada-
telů, dohromady přinesli celkem 64 
titulů, z toho 13 v soutěžní kategorii 
do 39 let. Dále se vybíralo z velkého 
množství publicistických příspěv-
ků. V kategori I uděluje KALF cenu 
za celoživotní dílo v literatuře faktu: 
českému  spisovateli a  publicistovi 
PhDr.Miloslavu Martínkovi, CSc. 
i  k  jeho letošním 75. narozeninám. 
Cena za  trvalý přínos české a  slo-
venské literatuře faktu se udělu-
je  Prof.  PhDr.  Jozefu Leikertovi, 

PhDr., LittD., 63letému předsedovi 
slovenského Klubu autorů literatury 
faktu z Bratislavy (SR). Ceny Miro-
slava Ivanova (1929-1999), našeho  
slavného  rodáka z Josefova a zakla-
datele české literatury faktu  a zakla-
datele Klubu autorů literatury  faktu 
v roce 1986, letos KALF udělil napří-
klad knize: Kategorie II – produkce 
literatury faktu za poslední tři roky: 
hlavní cena se uděluje Petru Zídko-
vi  za  knihu Československé spar-
takiády, vydanou nakladatelstvím 
Academia v Praze v roce 2016, dále  
se udělují 4 ceny, jedna zvláštní cena, 
4 prémie a 1 zvláštní prémie.  V ka-
tegorii III – díla autorů literatury 
faktu do 39 let  porota uděluje 4 ceny 
a 1 prémii. Proč o  tom píšeme v  re-
gionálních novinách ECHO? Protože 
naše osvícené město Jaroměř, Josefov 

- rodiště spisovatele PhDr. Miroslava 
Ivanova (1929-1999), a  zastupitelé 
v  čele se starostou města  Ing.  Jiřím 
Klepsou velkoryse jako kulturní me-
cenáši morálně i  fi nančně podporuji 
spolek spisovatelů Klub autorů litera-
tury faktu v Praze, stejně jako i město 
Letohrad a město Chlumec nad Cid-
linou. Dodejme, že starosta Jaroměře 
Ing. Jiří Klepsa v Průmyslovém paláci 
v Praze některé z cen autorům osobně 
předával a  že sám je rovněž členem 
Klubu autorů literatury faktu. Bylo 
mi ctí, že jsem mohl být na  celé ce-
remonii, spolu s  panem starostou 
Klepsou, v Praze rovněž přítomen. 
PhDr. Jiří UHLÍŘ,  řádný člen Klu-
bu autorů literatury faktu v Praze, 
člen Obce spisovatelů, člen Stře-
diska východočeských spisovatelů 
v Pardubicích  (redakčně kráceno)

 V  Náchodě uvítali návštěvu ze 
slovenského města Partizánske. 
Jedná se o  projekt Česko – Slo-
venského dne, v  rámci kterého 
proběhly na ose „Náchod – Parti-
zánske“ výměny dětí ze základních 
škol. Smyslem projektu je podpo-
ra Česko – Slovenské vzájemnosti 
i zprostředkování kontaktů s  jazy-
ky obou zemí.  Nedávno  žáci ná-
chodských základních škol pobý-
vali v  Partizánskem. Náchoďané 
tak mohli přátelům z  partnerské-
ho města  oplatit  jejich  pohostin-
nost. Slovenské děti se v Náchodě  
zúčastnily  výuky na tamních ško-
lách ZŠ Plhov  a  ZŠ Komenské-
ho, program byl připraven i  pro 
jejich dospělý doprovod tvořený 

pedagogy a  zástupci města Parti-
zánske.  Nechybělo ani ofi ciální 
přivítání v obřadní síni náchodské 

radnice, kde přítomné pozdravili 
starosta Jan Birke a  místostarosta 
Miroslav Brát.  Foto archiv MN

Česko-Slovenský den

nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc červen, kde se sejdeme při následujících programech:
Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ ČERVEN 2018

 čtvrtek  7.  6.  od 14 hod.  
„Abeceda hvězd“ s Vladimírem Hronem, 
zábavný pořad z TV archivu

 čtvrtek 14.  6. od 14 hod. 
„Luciano PAVAROTTI“ 
– kolekce árií ze známých oper, /Tosca, La traviata aj./;   
 čtvrtek 21. 6. ZÁJEZD na Čapí hnízdo, 
dále na zámek Jemniště…., 
odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Na zpáteční cestě 
bude možnost večeře. Návrat do 20.30h. Pro zvýšený 
zájem bude druhý zájezd se stejným programem 13. září.

 čtvrtek 28. 6. od 14 hod.   bude poslední 
setkání před prázdninami a pobavíme se 
při scénkách Felixe Holzmana.

Na  naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru SČR, MO Náchod.
Účastníci letošního wellness pobytu v  Piešťanech-Banka byli 
velmi spokojeni, a proto je domluven obdobný pobyt i na kvě-
ten příštího roku. Zájemci, kteří ještě nevyplnili přihlášku, 
stavte se v klubovně Harmonie2: 4., 7., 18., 25. a 28. června 
vždy od 15.30 do 16hod. Nově se připravuje týdenní pobytový 
a poznávací zájezd na Pálavu v září příštího roku. Nabídka 
bude ve vývěskách a přihlášky od 3. září t.r.
Od  září se budete moci také přihlásit na  vánoční výlet 
do skanzenu v Krňovicích a zámek v Hrádku u Nechanic, kte-
rý bude 15. prosince.
Přejeme všem našim příznivcům pohodové prožití prázdnino-
vých měsíců a v klubovně se opět sejdeme v září. 
Harmonie 2 se opět sejdeme při programech v září, za výbor 
SČR, MO Náchod Anna Poláková

Běh Emericha Ratha 
 V  Broumově se 9. června uskuteční 
Běh Emericha Ratha. Tato sportov-
ní akce probíhá letos již 15. ročníkem 
a  upomíná na  slavného všestranného 
sportovce, který se například zúčast-
nil  i  závodu v běhu na  lyžích o Veli-
konocích roku 1913,  v jehož závěru  si  
Krkonoše  vyžádaly dvě oběti  – Hanče 
a Vrbatu. Zápis účastníků běhu je v 8.30 
hodin v broumovském Schrollově par-
ku.  V odkazu na výše uvedené tvrdíme, 
že sněžit by určitě nemělo…

„Archiv dokořán“ 
 Státní okresní archiv v  Náchodě 
(Dobenínská ul. 96) pořádá 8. červ-
na od 9 do 16 hodin Den otevřených 
dveří. Zaměřen je na  rok 1918 a další 
osmičková výročí ve  vztahu k  Ná-
chodsku. Začíná se rokem 1068 (prv-
ní písemná zmínka o  sídle jménem 
Náchod), končí se rokem 1968 (ne-
třeba  jistě vysvětlovat…) Jste srdečně 
zváni na cestu podél řeky času! 

Výstava obrazů
 V  Městském lapidáriu v  Dobrušce 
probíhá do  30. června výstava obra-
zů Dénese Mikoczyho. Za  exoticky 
znějícím jménem se skrývá umělec 
a  zároveň zástupce primátora  jiho-
slovenského města Velký Meder. Ci-
zokrajnost z  umělcova jména trochu 
setřeme, když poznamenáme, že Velký 
Meder má dominantní populaci oby-
vatel maďarské národnosti. Umění ale 
naštěstí nevyžaduje národnostní či 
jiné kolonky. 
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

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

POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD   491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

         ÚPICE   499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz 

HLEDÁME PRODAVAČE/ PRODAVAČKU
PRO PRODEJNU V NÁCHODĚ

FRANTIŠKA je 8letá fe-
nečka, která byla odebraná 
veterinární správou s  vel-
kým nádorem na  bříšku. 
Ten jí byl odoperován, je 
po  rekonvalescenci a  tak 
nic nebrání tomu hledat jí 
nový domov. Františka je 
moc hodná, nekonfl iktní 
fenečka. 

MÍŠA je 4letý labrador, 
který žil ve  špatných pod-
mínkách. Pohlazení neznal, 
ale přesto je to mazel, který 
si konečně užívá života. 

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

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

PŘIJME PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PŘIJME PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

Kontakt: Ing. Tereza Peterková  tel.: 491 446 494, 604 527 636

       Bc. Ondřej Lepš  tel.: 491 446 490, 604 211 467

TECHNIKA PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- požadujeme vzdělání v oboru chemie, znalosti předpisů v oblasti ekologie
-  nástup od 1. 6. 2018
-  pružná pracovní doba

ELEKTROMECHANIKA PRO STŘEDISKO ÚDRŽBY
- požadujeme vyučení v oboru elektro, vyhláška 50/1978 min. § 6, praxe 

opravy strojů a zařízení vítána, samostatnost i schopnost pracovat v týmu
- jednosměnný režim

ZKUŠEBNÍHO TECHNIKA
- požadujeme vyučení v oboru elektro, vyhláška 50/1978 min. § 6, základní 

znalost AJ/NJ výhodou, samostatnost i schopnost pracovat v týmu
- pružná pracovní doba

OBSLUHA CNC DRÁTOVÉ ŘEZAČKY 
- požadujeme vyučení ve strojírenském oboru, znalost čtení výkresové 

dokumentace, schopnost práce v týmu, práce na PC
- dvousměnný režim 

BRIGÁDNÍKY na letní brigádu
- věk minimálně 16 let
- práce v úkole od 16 let na dvě směny, od 18 let na tři směny
- klimatizované čisté prostředí

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, závodní stravování,  

                       rekreace na chatě v Krkonoších a další benefi ty

Pronájem rekreačního areálu Pavlátova louka

Město Nové Město nad Metují pronajme 

areál letního dětského tábora „Pavlátova louka“.

V areálu je 18 dřevěných chatek + 4 zděné budovy
 

- areál slouží především k rekreaci dětí a mládeže, rekreaci rodin 
s dětmi, pořádání škol v přírodě, kulturním, společenským 
a vzdělávacím akcím. 

- areál bude k dispozici od listopadu 2018
- termín podání žádosti o pronájem je do 18. června 2018

Podrobnější informace zájemcům poskytne Oddělení správy Podrobnější informace zájemcům poskytne Oddělení správy 

nemovitostí, tel.: 777 752 426 nebo na www.novemestonm.cznemovitostí, tel.: 777 752 426 nebo na www.novemestonm.cz

Desáté místo považuji za velký úspěch
 Mistrovství Evropy v  kulturistice, 
které se konalo ve  španělské Santa 
Susanně, mám za  sebou. Myslím si, 
že můžu říct, že pro mě bylo velmi 
úspěšné. Byly to moje první mezi-
národní závody a  konkurence byla 
opravdu veliká. Podařilo se mi po-
stoupit z eliminace mezi 15 nejlepších 
závodníků v mé kategorii a v semifi -
nále jsem nakonec skončil na pěkném 
desátém místě. Vzhledem k tomu, že 
mým cílem byl hlavně postup, ko-
nečné desáté místo považuji za velký 
úspěch.

 Byl to pro mě velký zážitek  stát 
na pódiu s nejlepšími závodníky v Ev-
ropě, a  hlavně obrovská zkušenost 
pro moje další závody. Letos si už sice 
dám od závodění pauzu, ale příští rok 
se chci připravit hlavně na  Mistrov-
ství České republiky, a dál se uvidí.
 Tímto bych chtěl poděkovat man-
želce Radce a  dětem Barunce a  Bo-
houšovi za to, že mě v přípravě pod-
porovali a snášeli mé nálady v období 
diety (kdo se někdy připravoval na ta-
kové závody ví o čem mluvím). Také 
bych chtěl poděkovat mému trenérovi 
Liboru Voborníkovi, který mě celou 
dobu připravoval a díky němuž jsem 
došel až tak daleko (Libora všem vřele 
doporučuji). 
 V  neposlední řadě děkuji všem 
sponzorům, protože nebýt jich, nemo-
hl bych se Mistrovství Evropy zúčast-
nit. Jmenovitě to jsou: Obec Dobré, 
NADKOV s.r.o., Josef Bartoň z  Čes-
ké Čermné, Auto SAS s.r.o., IZOL 94 
s.r.o., MIZERA TRANS s.r.o., Požár-
ně-bezpečnostní servis Bc. Ingrid Čer-
máková, BEAS a.s., Sádrokartony Mi-
chal Dusílek, Renata Dusílková – Bar 
Montana Opočno, Zámečnictví Lukáš 
Kočí a  spol., Truhlářství Petr Šupol.
 Děkuji Vám všem a  vážím si Vaší 
podpory a pomoci při přípravě na zá-
vody.   Bohumil Ševc z Dobrého

(pi)

ČESKO – NĚMECKÁ MŠE
 V  neděli dne 10. června 2018 
v 10.00 hod. se uskuteční v kostele 
sv. Bartoloměje v  polské Czermne 
česko-německá mše pro bývalé-
ho kladské rodáky, jejich potomky 
a další zájemce. Po mši bude pose-
zení na místní faře spojené s hud-
bou a pohoštěním.  

Srdečně zve Elisabeth Kynast 
a Jaroslav Jung. 
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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

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,

s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti 

s 20 lety svého působení v ČR,

zabývající se výrobou elektromotorů 
pro významné světové společnosti.

Kromě tradičních benefi tů, jako jsou příspěvky 
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,

u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,

u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš 

podmínky práce všechny jasně hned od začátku.   

Pro více informací volej / piš na:

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com

„Staň se i ty naším motorem!“

ADVANCED MOTION SOLUTION

Baroko, 
jak jej nečekáte

22.—26. 8.  2018
Iva Bittová | Jiří Stivín | Geisslers 

Hofcomoedianten | Ensemble Damian | 
La bilancetta | Jiří Jelínek | a další

t h e a t r u m
k u k s  2 0 1 8

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.

Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz
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Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 
a až sedmi dalších měn.  Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

moneta.cz

Společnost 
JECH CZ s.r.o. Dobruška 
– výrobce čalouněného nábytku

TECHNIK PRODEJE LEPIDEL 
Požadujeme:
• střední odborné
• praxi v obchodní činnosti
• dynamickou osobnost
• profesionální vystupování 

• ovládání MS Offi ce, 
   ovládání ERP Helios výhodou
• znalost AJ výhodou
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
• mzdu od 25.000 Kč 
   do 40.000 Kč

• možnost osobního rozvoj
• zaměstnanecké benefi ty

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu: 
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kontaktní osoba: 
Yvona Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 Elektronické encyklopedie charak-
terizují hrad z písku jako miniaturu 
hradu vyrobenou z písku, kterou ze-
jména děti staví pro zábavu na pís-
kovišti nebo na pláži, často pomocí 
vody a nástrojů jako jsou kyblíky, 
náklaďáčky nebo lopatky. Navzdory 
tomu, že Náchod neleží ani na pís-
kovišti, ani na pláži, mohli jednoho 
dne lidé vidět hrad z písku přímo na 
centrálním náchodském náměstí. Byl 
stavěn pro radost i pro marketingo-
vý užitek nejmenovaného fi nančního 
ústavu.  Foto Josef Pepa Voltr
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Šlapací vozítka
7. mezinárodní sraz šlapacích 
vozítek se uskuteční v  Nácho-
dě na  dětském dopravním hřišti 
v  Bělovsi 9. června. Program začí-
ná 8-9.30 registrací na  dopravním 
hřišti. V  11 hodin je start Spanilé 
jízdy u  Itálie, jízda po  Kamenici 
na  Masarykovo náměstí. Ve  12:30 
bude opět na dopravním hřišti za-
hájen hlavní program a soutěže pro 
děti i  dospělé. Více informací na
www.slapacimoskvice.cz.          (red)

SSbor dobrovolných hasičů PřibyslavSbor dobrovolných hasičů Přibyslav

Návštěvníky plesu prosíme o společenské-plesové oblečení!

30. června 2018v sobotu 30. června 2018v sobotu30. června 2018v sobotu

Vás srdečně zve na pátýVás srdečně zve na pátý

Letní hasičský plesLetní hasičský plesLetní hasičský ples

od 18 hodin
na hřišti u OÚ

Hraje skupina STYL
Vstupné 100,- Kč, děti do 150 cm zdarma

Soutěž o nejhezčí klobouk,
tombola,občerstvení.

Taneční dívčí vystoupení,
noční ohňová show,ohňostroj.

Letní hasičský plesLetní hasičský ples

TECHNIK MĚŘENÍ

 INFORMACE PRO UCHAZEČE:

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici 
nám zašlete na email 

jarmila.krivdova@saviotechnics.com 
svůj aktuální životopis 

s připsáním Vaší platové představy 
a možného termínu nástupu.

Mezinárodní výrobní společnost 
se sídlem v Červeném Kostelci 

hledá vhodného kandidáta na pozici:

Popis pozice
• orientace ve výkresové dokumentaci 
  (kovoobrábění, montáže)
• provádění měření, včetně 3D měření
• kalibrace měřidel
• evidence neshodných výrobků
• vzorkování
• uvolňování výroby
• vstupní kontrola
• součinnost s výrobou/ technologií

Požadujeme
• SŠ vzdělání technického směru výhodou
• zkušenosti s měřením na 3D stroji 
  a přípravou měřících programů výhodou
• znalost práce s měřidly  
• znalost kalibrací měřidel
• základní uživatelská znalost PC, 
   Microsoft offi  ce (excel, word, atd)
• ochota učit se novým věcem
• technické myšlení
• časová fl exibilita

Nabízíme
• zázemí nadnárodní společnosti
• možnost osobního 
  a odborného růstu
• velmi dobré pracovní ohodnocení
• místo pracoviště na Královéhradecku
• HPP na dobu neurčitou
• termín nástupu dohodou, 
  možný ihned

Pozvánka na pochod Barunka
 Náš odbor Klubu českých turistů 
Česká Skalice vás zve na 28. ročník 
dálkového pochodu Barunka s cyk-
lotrasami, krajem spisovatelky Bo-
ženy Němcové.
 Koná se v  sobotu 9.června 
2018 a start je v sokolovně od 6 do 
10 hodin.
 Letošní ročník je součástí 
celostátní akce „100 let republiky“ 
na  počest 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky.
 Na  co se můžete těšit. Připravili 
jsme pro vás pět pěších tras v dél-

kách 11, 16, 27, 35 a  50km a  tři 
cyklotrasy 30, 45 a  80km okolím 

České Skalice. Zakoupit si můžete 
sběratelskou brožuru do  které do-
stanete originální razítko a  samo-
lepku. Čekají na vás veselé pamětní 
listy a tematická razítka akce. Zapo-
jit se můžete do Stoletého slosování. 
Přijďte, těšíme se na  vás na  startu 
u sokolovny.
 Partnerem naší akce je Město 
Česká Skalice.

Petr Škrdla,
předseda KČT Česká Skalice.

Krajské fi nále skautských závodů proběhlo v Novém Městě nad Metují
 Malí skauti a skautky se zapojili 
do celorepublikového klání o  tro-
fej Závodu vlčat a  světlušek. 150 
účastníků z  celého kraje změřilo 
své síly a dovednosti v Novém Měs-
tě nad Metují. Vítězné Konvalinky 
z Náchoda a Žraloci z Hradce Krá-
lové postoupili do  celostátního 
kola. Organizátoři novoměstské-
ho kola závodu pro letošek vybrali 
téma výročí 100 let od vzniku samo-
statného Československa. Děti tak 
na trati prošly celou stoletou historií 
a setkali se s důležitými osobnostmi 
republiky. Například při disciplí-
ně vyhledávání informací zjišťovali 
jména našich bývalých preziden-
tů.  „Možná nejzásadnější je být co 
nejlépe sehraná parta. Důležité jsou 
schopnosti a dovednosti každého čle-
na družiny, ale především myšlenka, 
že společně dokážete všechno,“ po-

pisuje přípravy na  závod skautská 
vedoucí Anežka Nováková. Závod 
vlčat a  světlušek je jedna z  největ-
ších akcí, které Junák  –   český skaut 
jednou za dva roky pořádá. Jde o ce-
lostátní skautskou soutěž, v níž kluci 

a holky ve věku 8 – 10 let porovná-
vají své schopnosti a  dovednosti. 
Cílem závodu je ale i seznámení se 
dětmi z jiných oddílů a středisek.

Foto:   Marek Pitaš
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Plavecké závody O cenu rytíře Hrona
 V  Náchodě proběhl již
15. ročník plaveckých závodů 
O cenu rytíře Hrona (foto č.1). Po-
řadatelem závodů je plavecký oddíl 
Delfín Náchod. Závodů se zúčast-
nily děti ročníků 2007 a mladších 
z  domovského Náchoda,   Hradce 
Králové, České Třebové, Trutnova, 
Chrudimi a dalších měst (celkem 
se jednalo o 19 družstev). „Jsme 
v v Náchodě pyšní, že k našemu pla-
veckému bazénu patří oddíl Delfín, 
který má schopné organizátory pla-
veckých akcí i základnu výborných 
plavců. Velkou inspirací pro všech-

ny je jistě odchovanec klubu Delfín 
Náchod Pavel Janeček, účastník  
olympijských her v brazilském Rio de 
Janeiro v  roce 2016,“ říká místosta-
rosta Náchoda Miroslav Brát. Pavel 
Janeček je tváří i prezentace společ-
nosti WIKOV, partnera oddílu Del-
fín Náchod, která je umístěna přímo 
v interiéru bazénu. (foto č.2)

foto echo 

1.

2.

OKRASNÉ ŠKOLKY

foto Josef PEPA Voltr

Překlady a tlumočení do německého jazyka
běžné, odborné i se soudním ověřením

603 440 969
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

*Vdovec 178 cm, bezdětný, čer-
novlasý, nekuřák z  Náchoda by 
rád poznal hodnou ženu do  62 
let z  Náchoda a  okolí, která je 
sama. SMS na tel. 731 233 562
* Rozvedený 45 let, 175/85 hledá 
štíhlou ženu na seznámení z Ná-
choda. Tel.: 721 655 611

*Pronajmu byt 2+1 po  rekon-
strukci, 50 m2, Náchod, Plhov-
ská 695 (nad prodejnou KRÁM), 
2. patro, volný od  1. 7. Nájem 
5000,-Kč + energie, kauce 15 tis.
Kč, nízké provozní náklady. TEL.: 
777 606 801
*Pronajmu nově zrekonstruova-
nou garsonku v Hronově. Kauce 
nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám družstevní byt 3+1 
v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím 
stáním. Kontakty  730  517  357, 
733 735 709.
*Pronájem byt 2+1 Hronov, 
centrum, 64m2, nájem + služby 
cca 7.300,-, kauce 7.000,- nutné 
drobné opravy, vymalovat. Pouze 
slušným a  pracujícím lidem. Tel.
774 846 099
*Pronajmu byt 4+1 s  balko-
nem v  Opočně. Info email: 
asa84@centrum.cz
*Pronajmu slušným lidem ne-
dávno rekonstruovaný byt o ve-
likosti 4+kk (93 m2) v Hronově, 
ulice Husova. Kauce je ve  výši 
dvou nájmů bez služeb (14.000,- 
Kč). Upřednostňuji nájemníky se 
stálým příjmem a  dlouhodobým 
nájemním vztahem bez zvířat. Tel. 
732 180 081

* Pronajmu družstevní byt 
4+1 (94m2) po  celkové re-
konstrukci, zvýšené přízemí, 
balkón. Lokalita: Náchod, síd-
liště Plhov. Dlouhodobý pro-
nájem 3 a  více let, pouze se-
riozním zájemcům. Kontakt: 
nachodbyt@gmail.com

* Koupím byt 4+1 min. 75 m2 
v  Náchodě. Děkuji za  nabídku, 
příp. nabízím rychlé jednání. 
TEL.: 608 519 126

* Prodám chatu se zahradou v za-
hrádkářské osadě u Náchoda. El. 
220/380 V, voda.Cena dohodou. 
TEL.: 732 836 391 RK NEVOLAT
*Koupím rodinný dům do 15km 
od Náchoda v ceně do 2mil. Tel. 
739 486 403
*Hledám k pronájmu/koupi po-
zemek (zahradu, sad, louku...) 
s  výhledem na  Krkonoše. Volejte 
603 997 300.
* 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 pozemek nebo nemo-
vitost na  přestavbu v  podhůří 
Orlických hor. TEL: 608 66 77 30

 *Sháním na Náchodsku ke koupi 
domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. 
Cena do 2 mil. Děkuji za nabídky. 
Tel: 604 336 337.

*Mladá rodina koupí dům v No-
vém Městě nad Metují a  okolí 
do  cca 15km. Realitní kanceláře 
nevolat. Tel.: 778 536 622
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT
*Pronajmu, nebo prodám hosti-
nec U  Nováků na  Lipí. Kontakt: 
Olga Salonová, 606  635  304, E.
mail: olga.salonova@seznam.cz

*Prodej dřeva - metrové i štípa-
né. TEL.: 777 690 390
*Šicí stroj Luczník, za  odvoz. 
Tel.774 407 168
*Prodám rozkládací sedací sou-
pravu s  úložným prostorem 
3+2, ještě v  záruce do  2/2018. 
Šířka trojsedu je 170cm, dvojse-
du 150cm. Sedačka je pohodlná 
k  sezení. Má praktický potah, je 
bytelná, v perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel: 776 884 860
*Prodám dámské elektroko-
lo Lectron 36V/594Wh. Najeto 
1200km. Cena 15600Kč (pořizo-
vací 31 320Kč). Tel. 606 690 702
* Prodám míchačku na  beton 
SM 250 s  tichou převodovkou 
za 4.500 Kč. Tel. 603 266 454
*Prodám lišt. sekačku VARI 2 
takt + kompletní náhradní liš-
tu – 6.000 Kč, cirkulárku dom. 
Výroby (kolíbka, stůl) 3.000,-, 
pila Husquarna 246 za  4.000 Kč, 
kompresor dom. výroby za 1000,-
. Při koupi všeho najednou cena 
12.000 Kč. Hronovsko. Tel. 
734 748 785
*Prodám suché dubové fošny + 
prkna. Mob.774 308 086
* Prodám palivové dřevo 550 Kč 
za m3 i s dovozem. Tel. 702 611 187
* Prodám levně autotrakční le-
hátko. TEL.: 604 699 888
* Prodám starý šicí stroj zn. 
LADA, sklopný, litinová kon-
strukce. Dále prodám kombino-
vanou lednici Elektrolux, v 135, š 
55, h 55. Skleň. police, box na ze-
leninu, mrazák, jako nová, cena 
dohodou. Tel.: 723 786 298
*Prodám WOODSTER Iv80 ští-
pač na  dřevo,  štípací tlak 8,0t,  
málo používaný, cena 10000Kč. 
Tel. 776 869 905 po 17 hod

*Koupím plné dveře, rozměr 
ve  falci 82,5 x 196 cm, 3 panty, 
pant odspodu 29,5 cm. Pravé. Tel. 
602 103 775
*Nabídněte dětskou sedačku 
na kolo, z doby socialismu. TEL.: 
774 407 168
* Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a  příslušenství - ob-
jektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451

* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové 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 fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy 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, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Hledám prac. místo stráž-
ný - vrátný. 8-12 hodin, směny 
jen denní. Certifi kát mám. Tel. 
776 071 389
* NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA  DVB-T2, NAMONTUJE-
ME VÁM SATELIT na  2 tele-
vize s  2 přijímači JEN za  300,-
Kč! Využijte SATELITNÍ 
DOTACE. Tel.: +420 778 527 899, 
www.SATELITNIDOTACE.cz
*Nabízím zeminu, cca 20m3, od-
voz vlastní, cena dohodou, Česká 
Skalice. Tel.723 365 489

* Přijmeme spolehlivého 
kuchaře a  servírku, číšníka 
do stylové restaurace v Jaromě-
ři s  nástupem ihned. Tel. pro 
info 730 822 369

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
*Práce minibagrem. Přípojky, 
bazény, čističky, drenáže, terénní 
úpravy, atd. Cena dohodou. Tel. 
774 224 446
*Hledáme babičku na  hlídání 
12měsíčního chlapečka a  občas 
i  jeho 5letého bratříčka. Hlídání 
cca 1-2 týdně, fi n. odměna a pří-
padně i  příspěvek na  dopravu 
dle vzájemné dohody. Lokalita: 
Nové Město n.M. - Vrchoviny. Tel: 
734 316 805

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

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 

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘIJMEME 
BRIGÁDNÍKY

pro občerstvení 
na koupališti v Opočně.
Schopné, pracovité lidi, 
se zájmem o tuto práci.

Tel.: 604 208 885

* Nabízím rybařinu za symbolic-
kou cenu, zn. pozůstalost. TEL. 
732 554 301

* Prodám FIAT DOBLO II 1.4 i, 
r.v. 2009, najeto 155 tis.km, hně-
dá metalíza, 5+2 místa, vyndava-
cí sedačky, malá spotřeba, klima, 
4 airbag, ABS, velmi prostorný, 
praktický. Cena 105  000,-Kč. 
TEL.: 777 104 584
*Koupím náhradní díly na 
JAWU Panelku, popř. i  nekom-
pletní motocykl. Tel: 775 959 962

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

Muzeum kočárků, panenek 
a patentních listin Náchod 

hledá důchodce či důchodkyni 
na občasnou výpomoc

 v rámci našeho provozu.

Bližší info
Za Sodovkárnou 2108 

nebo 606 486 372

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 

STST

Soukromá dopravní společnost 

PŘIJME ŘIDIČE sk.DPŘIJME ŘIDIČE sk.D
na dohodu,

Práce převážně o víkendech, 
vhodné i pro důchodce.
Serióznost, spolehlivost.

Náchodsko
Tel.  602 145 222Tel.  602 145 222

Úklidová fi rma v Náchodě 
HLEDÁ SPOLEHLIVOU PANÍ 

NA PRAVIDELNÝ ÚKLID.
Po-PÁ. 3 hod. denně.

Vhodné pro důchodce, MD.
Tel. 777 655 975

PŘIJMEME PRACOVNICI 
NA STŘIHACÍ STROJ 

TEXTILU (CATR).
Možné i na zkrácený úvazek. 

Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

PŘIJMEME ŠIČKY 
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO 
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME. 

TEL.: 777 737 124

Restaurace Vatikán Náchod

Přijme ženu na pomocné 
práce a úklid do kuchyně

na trvalý prac. poměr
Finanční podmínky osobně

Tel. 602 40 20 85



Letošní „písečný“ týden se v Hro-
nově uskuteční 1. - 7. června 
a bude zahájen v sobotu 2. června 
turnajem dvojic. Přihlášeno je 8 
týmů a zúčastní se ho i loňský Mistr 
světa Masters a  Vícemistryně svě-
ta Masters 2017. Pro vítěze turnaje 
jsou připraveny hodnotné i fi nanční 
odměny. Sportovní program na ná-
městí v  sobotu doplní také sraz 

automobilových veteránů, kte-
ré budou v  rámci své spanilé jízdy 
vystaveny na  hronovském náměs-
tí od  11 a  od  15 hod. Jejich první 
červnová spanilá jízda povede právě 
přes Hronov na zámek v Adršpachu 
a  do  Hronova se opět odpoledne 
vrátí. Po  celý den nebude chybět 
občerstvení a  odpoledne na  im-
provizovaném podiu na  náměstí 
vystoupí kapela Přehmat. Po  celý 
týden je písek obsazen ať už v rámci 
školní tělesné výchovy či volejbalo-
vým klubem. Probíhají turnaje dětí 
a mládeže, školní soutěže, barevný 
minivolejbal nebo se jen tak parta 
kamarádů domluví a jdou si zahrát.                                                                         
 Markéta Machová, KIS Hronov
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 Královéhradecký kraj jakožto vlast-
ník nemocničních zařízení včetně 
té náchodské zahájil celou řadu in-
vestic jak v  Náchodě, tak Broumově. 
Na průběh a důvody investice do re-
habilitačních pracovišť jsme se zeptali 
Ing. Aleše Cabicara /TOP09/, náměst-
ka hejtmana pro zdravotnictví.
 „Cílem je zvýšení komfortu jak pro 
naše pacienty tak samozřejmě pro 
zdravotníky. Rozhodli jsme se v  ná-
chodské nemocnici přestavět bývalý 
objekt údržby, který je v  těsné blíz-
kosti  budovy „H“ lůžkové rehabili-
tace. Výsledkem bude přestěhování 
ambulantní rehabilitace do  dolního 
areálu, což umožní lepší pohyb paci-
entů a  samozřejmě zjednoduší práci 
našich lékařů a zdravotníků. Do pře-
stavby, která by měla být předána 
k užívání koncem léta, kraj investuje 

bezmála 17 milionů korun,“ popsal 
situaci Cabicar.
 V  nové přístavbě bude umístěna 
například magnetoterapie, ultrazvu-
ková terapie, laserová terapie, praco-
viště parafi nových procedur či malá 
tělocvična pro fyzioterapii ale i šatny 
a nezbytné zázemí.
 „Stavba ovšem není všechno. Dal-
ších cca 15,5 milionů korun, částečně 
z vlastních zdrojů a částečně v rámci 
dotačního programu IROP, uvolníme 
pro obnovu přístrojového vybavení 
na  tomto pracovišti. Lékaři ale i  pa-
cienti budou mít k  dispozici tak na-
příklad nový antigravitační trenažér 
chůze, galvanickou lázeň, vysokový-
konný terapeutický laser či přístroje 
pro lymfodrenáž“, doplňuje Cabicar.
 „Toto a další, kromě samotné velké 
přestavby, jsou kroky, kterými chceme 

dohnat situaci, kdy se v  náchodské 
nemocnici poměrně dlouho neinves-
tovalo. Věřím, že i přes dočasné obtíže 
a  nepohodlí, které s  sebou stavební 
aktivity nesou jak pro pacienty, tak lé-
kaře, se všechny aktivity podaří stih-
nout v  plánovaných termínech a  my 
budeme mít pak nemocnici ve stavu, 
kam se nebudeme stydět pozvat paci-
enty z Náchodska několik dalších de-
setiletí“, uzavřel Cabicar.  (red)

Od konce léta pacienti rehabilitace náchodské 
nemocnice budou v novém

Tým pro mládež řešil i kriminalitu 
páchanou na sítích
V Broumově se  konalo setkání Týmu 
pro mládež. Tým odborníků řešil ak-
tivity a  služby v  oblasti péče o  ohro-
ženou broumovskou mládež a  kri-
minalitu páchanou prostřednictvím 
sociálních sítí. Specialisté se shodli 
na nutnosti zlepšení dostupnosti pre-
ventivních aktivit a programů pro ško-
ly. Právě zejména dlouhodobé a  kva-
litní programy v regionu chybí.
Nejenom děti a mladiství se v posled-
ních letech ve vysoké míře dopouštějí 
trestné činnosti na  poli kyberkrimi-
nality. ,,Je nutné připomenout obecně 
zvýšený nárůst této trestné činnosti 
v posledních letech a vysoké trestní saz-
by, které pachatelům hrozí. Z  tohoto 

důvodu chceme oslovit také rodiče a zá-
konné zástupce, aby si uvědomili, že se 
nejedná jen o  lehká provinění. Jsme 
si vědomi, že před námi stojí neleh-
ký úkol, ale věříme, že s pomocí všech 
zúčastněných osob, kteří se na preven-
tivních opatřeních podílí, dosáhneme 
zlepšení situace,“ uvedla koordinátor-
ka Týmu pro mládež Hana Nováková 
za projekt Na správnou cestu II.
Při schůzce se představily některé or-
ganizace pracující s dětmi a mládeží. 
Například Martin Minařík zhodnotil 
činnost Centra pro rodinu v Broumo-
vě nebo ředitelka Hana Židová před-
stavila místní Dětský domov Hany 
Židové.  (red)

Jede k vám, jede k vám, z Rychnova Echo jede k vám…
Ačkoli noviny ECHO již 25 let dis-
tribučně pokrývají převážně loka-
lity náchodského okresu  (výjimku 
z  tohoto pravidla tvoří například 
Dobruška), noviny pro vás (rov-
něž 25 let) tiskneme v  sousedním 
rychnovském okrese v  tiskárně 
UNIPRINT Rychnov na Kněžnou. 
V  letošním roce jsme se s  tiskaři 
z  UNIPRINTu potkali v  Náchodě 
výjimečně „v gala“, v rámci udílení 
cen Firma roku Královéhradeckého 
kraje. Běžná setkání však vyžadují 
spíše vyhraněně neformální oble-
čení, protože právě na  expediční 
rampě tiskárny začíná dlouhá dis-
tribuční trasa ECHA. Na  snímku 
č. 1 se právě chystá náš redakční 

kolega Mirek Brát naložit „první 
várku“ ECHA pro distribuci, kte-
rá čítá 16 000 výtisků. Zbývajících 
10  000 výtisků - směřujících ze-
jména do  měst a  obcí Jaroměřska 
a Broumovska  - má na starosti jiná 
kooperující fi rma. Piloti studují 
před letem meteorologické mapy… 
Pro distribuci ECHA jsou zase dů-
ležité informace o objížďkách a sta-
vebních aktivitách. Pro minulé vy-
dání novin ECHO č.15 byla situace 
na  silnicích relativně klidná. Jedi-
nou komplikací  byly stavební prá-
ce  v lokalitě Chábory  na silnici I/ 
14. (snímek č.2) foto archiv ECHO

1

2

Bible – kniha knih
 V Městské knihovně  v Broumově 
se 28. června (v 17 hodin) uskuteč-
ní přednáška o „knize knih“ – Bibli. 
Přednášet bude Michal Kitta, farář 
Českobratrské církve evangelické 
z Hronova. Vstupné je dobrovolné. 

Memoriál Přémy Víta
 V  Teplicích nad Metují se 27. 
června (od  17 hodin) uskuteční 
Memoriál Přémy Víta. Jedná se 
o cyklistický závod na 42 kilomet-
rů. Organizátorem závodu je Spor-
tiv Redpoint. 

Město Náchod vydalo brožuru, která 
popisuje zajímavé stavby na  katastru 
města, které vznikly v  období 1. re-
publiky. Výčet objektů (popisovaných 
písmem a  prostřednictvím archivních 
i  soudobých fotografi í) zahrnuje: Bar-
toňovu vilu, objekt Policie ČR, Husův 
sbor, městskou spořitelnu, Looseho ro-
dinné řadové dělnické domy, Základní 
školu T.G.Masaryka, dům U města  Pa-
říže a další stavby.

Beach volejbal uprostřed náměstí

Noc literatury
 Městská knihovna v Náchodě se 
v květnu připojila k celostátní akci 
Noc literatury, která  netradičním 
způsobem, prostřednictvím série 
veřejných čtení, představuje sou-
časnou evropskou literaturu. Noc 
literatury se konala v předvečer za-
hájení největšího knižního festivalu 
v zemi – Svět knihy. Noc literatury 
byla v Náchodě zahájena velmi ori-
ginálně – a to čtením na vlakovém 
nádraží - v  historickém vagónu. 
Noc literatury zaštítilo město Ná-
chod, tudíž nepřekvapilo, že jed-
ním z  předčítajících byl i  starosta   
Jan Birke. Potkat jste zde mohli 
i režiséra Tomáše Magnuska. 
 Foto Josef Pepa Voltr

Broumovská 
kytara 2018
 Populární hudební akce Broumovská 
kytara  letos začíná  v metropoli Brou-
movského výběžku 16. června v 16 ho-
din. Místem konání je areál dětského 
hřiště. Představí se řada zajímavých hu-
debních uskupení. Jmenujme za všech-
ny například Rybičky 48, Imodium či 
Michal Ambrož a Hudba Praha. 

Z historie Sokola
 V České Skalici (v prostorách tam-
ního Regionálního informačního 
centra) můžete až do 30. 6. navštívit 
výstavu fotografi í a dokumentů z ar-
chivu místního Sokola. Výstava je vě-
nována výročí 150 let existence sokol-
ského hnutí v tomto městě.

Závody koloběžek ve Velkém Poříčí
 12.-13. 5. se konaly závody kolobě-
žek ve  Velkém Poříčí. Pořadatelé  dě-
kují za  podporu obcím Velké Poříčí, 
Hronovu, Vysoké Srbské a  Źďárkám, 
všem sponzorům jejichž ceny potěšily 
závodníky, všem „hobíkům“, kteří na-
šli odvahu a  nebáli se vyzkoušet třeba 
i  bez přípravy tento sport. Poděkování 
patří hasičům za  skvělé zázemí včet-
ně  občerstvení. Počasí  po celý víkend 

vyšlo na jedničku, zbývá tak ocenit sna-
hu všech, kdo si přišel  zazávodit nebo 
fandit jako divák. A jako pořadatelé nás 
těší, že koloběžkáři, kteří se na  závody 
sjedou z  celé republiky, jsou vždy na-
ším krajem nadšeni, jak krásnou příro-
dou, tak i službami a prima atmosférou 
a dobrou přípravou závodů. A jak jinak 
ukončit než heslem koloběžkářů „Trhni 
si nohou“!     E.Š.
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2018 r.

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

146165
 Vážení a milí čtenáři, 
V tomto období jak jste jistě zaznamenali, jsou v pl-
ném proudu odečty a roční vyúčtování energií.
Pro některé z Vás to znamená radost z přeplatku, pro 
jiné bohužel nedoplatek. Vždy je dobré, pokud Vám 
dorazí roční faktura, provést kontrolu nejen Vašich 
osobních údajů, ale i spotřeby a ceny, která Vám byla 
účtována. Pokud máte změnu bydliště, jména, tele-
fonu, atd. měli byste ji dodavateli nahlásit, aby údaje 

byli aktuální. V případě že se Vám nezdá účtovaná spotřeba, i zde je řeše-
ní. Prvotně vždy opište, nebo ještě lépe, nafoťte aktuální stav elektroměru 
nebo plynoměru, a pokud jsou hodnoty nižší, než je účtovaný stav podejte 
u svého dodavatele reklamaci. U některých společností si ho můžete stáhnout 
na webových stránkách, nebo navštivte pobočku, kde s Vámi reklamaci sepíši. 
Na vyřízení reklamace má dodavatel 30 dnů, poté byste měli být informováni 
o výsledku. Reklamovat můžete stavy elektroměru nebo plynoměru, a pokud 
Vám dodavatel účtuje jinou cenu za MWh, a jiný stálý měsíční plat než máte 
uvedeno ve smlouvě, tak máte právo i na reklamaci ceny. Pokud bude rekla-
mace uznána, dodavatel vystaví novou opravnou fakturu a teprve tu budete 
hradit. Pokud bude reklamace zamítnuta a vy máte hradit velký nedoplatek, 
i zde je řešení, dohodnout se s vaším dodavatelem se dohodnout na splát-
kovém kalendáři. Přeplatky u naší společnosti Armex Energy vždy vracíme 
zákazníkovi buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Většina dodavatelů Vám 
však přeplatek rozdělí do záloh a peníze tudíž fyzicky nedostanete.
Pokud si nebudete vědět rady s fakturou nebo reklamací, přijďte se poradit 
k nám na pobočku 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 
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

WELLNESS HOTEL VYHLÍDKA, 
NÁCHOD

A DJ „JARDA JUNG“ pořádají 
DNE 02. 06. 2018 

OD 13.00 – 18.00 HOD. 
NA VELKOLEPOU OSLAVU

„DEN DĚTÍ“
diskotéka, trampolína, soutěže, zmzlina

poté OD 20 – 24.00 HOD.
ROCKOVOU PÁRTY 
POD HOLÝM NEBEM

SE SKUPINOU EUPHORY.
VSTUPNÉ 100 Kč/OSOBU

pivo, nelako, grilované klobásky, gulášek

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044, 
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz 

LEVNĚJŠÍ 
LEVNĚJŠÍ 

NEŽ NA 
NEŽ NA 

INTERNETU
INTERNETU

BAZÉNOVÁ CHEMIE  až  -50 %
MULTI TABLETY  5v1  199,- /kg
VEŠKERÉ ELEKTRO  až   -80 %
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER

ARRIVA v České republice je součásti skupiny 
ARRIVA, jedné z největších dopravních společ-
ností v Evropě, která zaměstnává 55 000 lidí 
a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestují-
cích ve 14 evropských zemích.

M Z D O V Á   Ú Č E T N Í
Náplní Vaší práce bude:
• Příprava mezd zaměstnanců společnosti včetně výpočtu daní, 

sociálního a zdravotního pojištění a dalších nutných údajů. 
• Zodpovědnost za správnost výpočtů mezd, daní a pojistného. 
• Vydávání potvrzení zaměstnancům o dosaženém příjmu apod. 
• Roční zúčtování daně z příjmu. 
• ELDP, exekuce, insolvence. 
• Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní. 
• Výplata mezd bankovním převodem - resp. zajišťování podkladů. 
• Sledování legislativních změn, týkajících se problematiky sociálního 

a zdravotního pojištění, daně z příjmu, výplaty nemocenských dávek, 
exekucí apod. 

• Řeší veškeré problémy vznikající v souvislosti s výpočtem mzdy, daní a pojištění. 
• Výpočet mezd probíhá automatizovaně v systému EDISON.

Nabízíme:
• zázemí úspěšné, stabilní a dlouhodobě perspektivní dopravní společnosti 
• 25 dnů dovolené 
• pracovní doba 37,5 hod. 
• příjemné pracovní prostředí a kolektiv 
• příspěvek na penzijní připojištění po zkušební době 
• příspěvek na vzdělávání (po zkušební době) 
• pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok se změnou na dobu neučitou

Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání 
• praxi 
• schopnost samostatné komunikace 
• vysoké pracovní nasazení, preciznost a odpovědnost
Požadovaný nástup: ihned/dohodou

Svůj životopis zasílejte na adresu: kariera@arriva.cz 

Hersteller elektronischer 
und elektromechanischer Einrichtungen 

mit Sitz in Nové Město nad Metují sucht:

BÜROASSISTENTIN FÜR ADMINISTRATIVE 
FIRMENUNTERSTÜTZUNG

Deutsche Sprache in Wort und Schrift ist Bedingung

Kontakt: A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.  a.oklepek@a2000elektronik.com
                TGM 375, 549 01 Nové Město nad Metují  Tel.: 491 470 378   

Výrobce zakázkových elektronických 
a elektromechanických zařízení se sídlem 

v Novém Městě nad Metují hledá:

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Nabízíme: fi remní benefi ty, různorodou práci, osobní růst

Kontakt:  
A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.  a.oklepek@a2000elektronik.com
TGM 375, 549 01 Nové Město nad Metují  Tel.: 491 470 378   
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 56,-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

2

CHEMICKÉ

INJEKTÁŽE

PODØEZÁVÁNÍ

608 354 780

izolacenachod@email.cz

Tajemství  podzemí
 Měděný důl Bohumír v  Jívce při-
chystal na novou sezonu návštěvnické 
novinky. Přímo v podzemí je možné 
shlédnout autentické fi lmy ukazují-
cí hornickou dřinu a  poslechnout si 
důlní zvuky, které horníky provázely 
při práci. Na děti čeká hravý interak-
tivní program „Tajemství podzemí“. 
Ani v hornickém skanzenu v Žacléři 
není o  novinky nouze. Tou první je 
štola Jitřenka, ve  které bude mimo 
jiné k  zhlédnutí i  opravdivá uhelná 
sloj. Druhou je úpravna uhlí, která 
se otevře návštěvníkům jako jediná 
a unikátní v České republice, kde se 
mohou dozvědět vše o  zpracování 
a úpravě uhlí. Pro více informací sle-
dujte www.djs-ops.cz.

Vstupní vestibul Městské knihovny v Náchodě je oblíbeným místem konání 
výstav a prezentací všeho druhu. Nedávno se zde například uskutečnila 
výstava amatérských fotografů – FB skupina Náchod. Představila na „pa-
píře“ snímky, které vídáte většinou jen na obrazovce počítače jako uživatelé 
virtuálních sociálních sítí.  Foto Josef Pepa Voltr

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775



Společnost WIMEX s.r.o. byla založe-
na v roce 1993 rodinou Winterových 
jako obchodní společnost se zaměře-
ním na jednorázové zboží a obaly pro 
gastronomii a hygienu. Filozofi í fi rmy 
je dodávat svým partnerům kvalit-
ní a  zároveň cenově přijatelné zboží. 
Z centrálního skladu v Náchodě záso-
buje ubrousky, menu boxy, pizza kra-
bicemi, slámkami a stovkami dalšího 
zboží velkoobchody a  fi rmy v  České 
republice a v zahraničí. Společnost má 
své pobočky na Slovensku, v Němec-
ku a v Rakousku a obchodní partnery 
zhruba v polovině evropských zemí.
 Úspěch fi rmy stojí na kvalitě, rych-
losti a spolehlivosti dodávek. Většinu 
objednaného zboží obdrží obchodní 
partneři již následující den. Unikátní 
je šíře nabízeného sortimentu, katalog 
zboží dnes obsahuje přes 1.600 polo-
žek, které jsou v  Náchodě skladem. 
V  roce 2017 společnost zpracovala 
přes 420.000 objednávek zboží.
 Aby bylo možné uspokojit všech-
ny objednávky, pracují zaměstnanci 
skladů ve 2 směnách. Průměrný  čas 
přípravy jedné expedované palety se 
ve  Wimexu snížil z  8 minut v  roce 
2005 na  cca 2,5 minuty v  roce 2017. 
Neustálý pohyb vozíků s  paletami 
zboží dal nejrušnějšímu místu fi rmy 
přezdívku “Václavák”. Projede jím 
průměrně 250 palet zboží denně.
 Společnost začala podnikat v  Ma-
lém Poříčí. Později došlo k  rozšíření 
skladových prostor do  objektu býva-
lé TEPNY 02 Babí. Po  letech proná-
jmu skladových prostor se majitelé 
rozhodli celý objekt bývalé textilky 
odkoupit. Stalo se tak v  roce 2004 
prostřednictvím společnosti Logistik 

Center s.r.o., která se stala součástí 
skupiny WIMEX Group. Skladové 
a provozní prostory narostly na  sou-
časných 25.000 m2 a  postupná re-
konstrukce objektu vrací areálu jeho 
zašlou krásu a život.  Společnost Lo-
gistik Center s.r.o. zároveň provozuje 
půjčovnu elektrického nářadí a  sta-
vební mechanizace, poskytuje služby 
ve stavebnictví fi rmám a široké veřej-
nosti. 
 Samozřejmostí je ekologický pří-
stup, do něhož patří maximální důraz 
na  třídění odpadů ve  fi rmě. A  nejen 
to. Firma obchoduje s výrobky z bio-
logicky odbouratelných materiálů, 
které stále více zařazuje do svého sor-
timentu podle možností současných 
výrobních technologií. Zákazníci si 
mohou objednat tradiční papírové 
tácky a  kelímky, ale nově též nádobí 
z  cukrové třtiny a  dalších materiálů 
nezatěžujících životní prostředí.

Přátelské fi remní prostředí
 Společnost dbá, aby zaměstnan-
ci měli dobré pracovní podmínky. 
Ke standardu patří teplé obědy, podá-
vané v  modernizované jídelně, stále 
rostoucí mzdy a  podpora osobního 
rozvoje (výuka jazyků, další vzdělá-
vání) a mnoho dalších benefi tů. Přá-
telská pozitivní atmosféra a  otevřený 

přístup ke  všem zaměstnancům je 
všudepřítomný.
 Poděkováním zaměstnancům, díky 
nimž se stala společnost jedním z líd-
rů na trhu, bylo i setkání vedení fi rmy 
se všemi zaměstnanci a  jejich rodin-
nými příslušníky 19. května 2018. 
Na oslavě v areálu společnosti nechy-
běl pestrý program, kvalitní hudba 
a výborné občerstvení. 
 V  upřímném a  emotivním úvod-
ním projevu shrnul pan Martin Win-
ter celých 25 let společnosti. Nešet-
řil přitom slovy chvály pro všechny 
zaměstnance. Za  využití 25 českých 
přísloví ukázal, že rozkvět a  prospe-
rita fi rmy stojí nejen na  obchodním 
duchu, ale také na  solidním jednání 
a  poctivé práci skladníků, operáto-
rů výroby, obchodníků, fakturantů, 
zkrátka všech zaměstnanců fi rmy. 
Dlouhý potlesk pro “kluky z  Ná-
choda”, majitele společnosti Mar-
tina a  Th omase Winterovy, zazněl 
od všech přítomných.
 Důstojnou tečku za oslavou učini-
lo rozsvícení nového světelného loga 
společnosti, kterému na chvíli konku-
roval vydařený závěrečný ohňostroj. 
Nové logo nad prostorami společnos-
ti zůstalo dál jako světlo do  dalších 
úspěšných let podnikání společnosti 
WIMEX.  (echo – pi)

ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

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

www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek

evidence obyvatel

upomínání dlužníků

vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

   

* 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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Pěkná Vila s poz. k výstavbě, Opočno

Větší RD - dva samo-

st. byty 2+1 + garáž 

s dílnou, atrakt. lo-

kalita -poblíž centra, 

pozemek 900 m2, 

plast. okna, všechny 

přípojky, PENB: G.

180704  cena: 2.590.000 mil. Kč

Nadst. zrekonstr. RD, Šonov u N. Města n/Met.

RD po pečlivé a ná-

ročné rekonstr., 5+kk, 

užit. pl. 260 m2, 2 

koupelny, dvouga-

ráž, poz. 3.954 m2 

s jezýrkem a z části 

k výstavbě, PENB:C.

180751 cena: 6.900.000,-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: E.

180729 cena: 2.800.000,-Kč

Dva domy, Bukovice u Police n/Met.

Dva RD s pozemky 

po cca 500 m2 v klidné 

lokalitě obce, část. 

rekonstr. - izolace proti 

vlhkosti, nové rozvody,

koupelny s WC, přípoj-

ky.. PENB:G. 

180757 cena: po 1.000.000,-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 bazénkem, PENB: G.

180738 cena: 4.200.000,-Kč

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín

Dům 2+1 s poz. 266 

m2, nová krytina, 

komíny, plast. okna, 

půda k vestavbě, 

z části podsklepen, 

menší garáž, všech-

ny IS, PENB: G. 

180718 cena: 1.790.000,-Kč

>

Společnost WIMEX s.r.o. oslavila 25 let

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park

- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve fi rmě 

s více jak 27-letou tradicí

Bližší info: www.pjpt.cz/kariera 
nebo na tel.: 603 882 301

ENERGETICKÉ OKÉNKO 145.
 Vážení a milí čtenáři,
 Už se Vám stalo, že jste se ráno vzbudili a měli 
jste takový nejasný pocit, že jste včera pode-
psali nějakou smlouvu s  dodavatelem energií 
nebo s energetickým poradcem a jste přesvěd-
čeni, že to nebylo dobré rozhodnutí ?
 Jako spotřebitelé /smlouva psaná na datum 
narození nebo rodné číslo/ máte několik mož-
ností jak to bez jakýchkoliv sankcí napravit.
 Od  Smlouvy s  dodavatelem energií můžete 
dle občanského zákoníku odstoupit do 14ti dní 
od  podpisu smlouvy. Zároveň s  tím odvoláte 
udělenou plnou moc a odvoláte souhlas s na-
kládáním s Vašimi osobními údaji. Tento úkon 
je bez jakýchkoliv sankcí či pokut ze strany do-
davatele energií.
 Od  smlouvy s  energetickými poradenskými 
organizacemi nebo přímo s poradci můžete od-
stoupit také do 14ti dní od podpisu smlouvy a to 
bez jakýchkoliv sankcí či pokut. Zde pozor, po-
zor, aby jste si nespletli smlouvu s poradenskou 
organizací s plnou mocí pro poradenskou orga-
nizaci, která může mít úplně jiné parametry…
 Smlouvy s dodavateli energií dále můžete vy-
povědět dle energetického zákona a to až do 15 
dní od  zahájení dodávky a  to bez jakýchkoliv 
sankcí nebo pokut. To platí ale pouze za předpo-
kladu, že jste nepodepsali smlouvu na provozov-
ně dodavatele energií, což v  tom případě musí 
být vyznačeno ve  smlouvě. Stává se, že i  když 
jste to podepsali doma, máte ve smlouvě zaškrt-
nuto „podepsáno na  provozovně“. Někdy je to 
však i naopak. Nutno se podívat… 
 Toto výše uvedené ustanovení energetic-
kého zákona nelze použít na smlouvy „o pora-
denství“, na „tzv. přihlášky do všelijakých aukcí“ 
apod. Zde se musí postupovat dle konkrétních 
podepsaných podmínek.
 Možností a kombinací je ještě celá řada, jak 
ukončit vztah s Vaším dodavatelem energií bez 
sankcí a pokut, ale to zase jindy… Nejlépe je se 
poradit s  odborníkem… Naši zákazníci tento 
problém řešit nemusí, protože od  smluv a  pl-
ných mocí s  námi můžete odstoupit kdykoliv 
a  to bez sankcí. S  našimi zákazníky nás pojí 
spíše důvěra než papír. Papír je hlavně proto, 

abychom za  Vás 
mohli ofi ciálně jed-
nat se všemi dodava-
teli energií. Zároveň 
si v  žádném přípa-
dě nepřisvojujeme 
za  Vás rozhodovat 
a činit za Vás jakáko-
liv právní a obchodní 
rozhodnutí. Bohu-
žel mnoho poradenských organizací dostává 
od  zákazníků- odběratelů energií zplnomoc-
nění k tomu, aby měnili dodavatele energií jen 
podle toho jaké peníze za to od dodavatele do-
stanou a ne jestli je to k užitku zákazníka. U nás 
se to stát nemůže, protože naši práci hodnotí 
pouze náš zákazník a ne  dodavatel energií.
 TEĎ TROCHU AKTUÁLNĚ O  VÝVOJI CEN 

ELEKTŘINY A  PLYNU NA  VELKOOBCHOD-

NÍCH TRZÍCH. CENY ZVLÁŠTĚ ELEKTŘINY 

DRAMATICKY OD  POLOVINY MINULÉHO 

ROKU ROSTOU. CENY PLYNU TAKÉ ZRYCH-

LUJÍ SVŮJ RŮST. KDO JIŽ NEPOCÍTIL ZDRA-

ŽENÍ ELEKTŘINY, TAK HO NEJDÉLE ZAČÁT-

KEM PŘÍŠTÍHO ROKU POCÍTÍ. POKUD SI 

CHCETE ZAJISTIT SUPER NÍZKÉ CENY JEŠTĚ 

ALESPOŇ PRO PŘÍŠTÍ ROK, tak volejte, pište. 

UMÍME JE ZAJISTIT. Budeme rádi, když se 

i Vy stanete našimi dlouhodobými zákazní-

ky. My se staráme, hledáme nejlepší řešení, 

vyřizujeme za Vás, doporučujeme. Naši prá-

ci pro Vás a za Vás hodnotíte pouze Vy…

S úctou Váš Mgr. Bors Michal 
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Vikingský kostel 

v Krkonoších 
 Na polské straně Krkonoš, rela-
tivně nedaleko z našeho regionu, se 
v městě Karpacz nachází pozoru-
hodná stavební památka. Jedná se 
kostel Wang, dřevěný protestantský 
svatostánek. Tento původně vik-
ingský kostel stál v norské rybářské 
obci Vang již od roku 1175. Na se-
verní úbočí Krkonoš byl přestěho-
ván v polovině 19. století. 
 foto Mirek Brát
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