
Ročník 21 / číslo 27 / 3. října 2014          ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY          25 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 10. října 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

říjen 1408, první písemná zmínka 

o Meziměstí

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Z VYSOKOVA SE ZTRATILA 
FENKA KŘÍŽENÉHO JEZEVČÍKA

hnědá, 1,5 roků stará, světlé 
zeleno-modré oči, jméno Jackie, 

na bříšku jizva po kastraci.

O jakékoliv informace prosím 
na tel.: 605 201 085.

Georadarový průzkum prokázal anomálie
 Na  přelomu srpna a  září pro-
vedla fi rma Isolines georadarový 
průzkum náchodského podzemí 
v  prostoru kostela sv. Vavřince 
a na náměstí mezi kostelem a farou. 
Důvodem bylo ověření existence 
podzemních chodeb v  této oblasti 
a  navrhnout a  realizovat ověřovací 
vrt pro potvrzení uvedených před-

pokladů. Z  vypracované zprávy je 
asi nejvýznamnější následující pa-
sáž. „Z  našeho předmětu zájmu je 
nejzajímavější dutina č. 4. Vzhle-
dem k  zastiženému tvaru a  orien-
taci by se mohlo jednat o hledanou 
strukturu – chodbu.“ Více informa-
cí přineseme v některém z příštích 
čísel ECHA.   (kp)

PRODÁVÁME DŘEVĚNÉ 
PELETKY

1kg / 5,- Kč a DPH
kontakt: 739 622 726

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

Když se „zlomí“ kamion...
   Netradiční nehoda byla v nedávné 
době v šetření na frekventovaném sil-
ničním úseku z Náchoda k polské hra-
nici. Došlo zde totiž ke „zlomení“ ná-
věsu jednoho kamionu, který převážel 
extrémně těžký  strojírenský výrobek. 
Ke zranění osob naštěstí nedošlo a tak 
byla celá nehoda v pozdních nočních 
a ranních hodinách likvidována od-
tahem poškozeného vozidla – i odvo-
zem jeho těžkého břemene. foto Josef Pepa Voltr
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Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích .................................... 699  000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zděné  stavení v hezkém, pří-
rodním prostředí ve Velkém 
Dřevíči. Dispozice: obytná místnost 
s kuch. koutem, chodba, koupelna, 
obývák s krbovými kamny, dílna, 
spižírna, půda. Pozemek  1079 m2.                                                                                            Cena: 399 000,- Kč

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor mladých 
sportovců dívek a chlapců 
z 1. až 5. tříd na basketball

Kdy?  
Pondělí od 16.00 do18.00 hodin

Kde? SPŠ stavební, 
Pražská 931, Náchod.
Více informací podá 

Pavel Prouza 608 667 732

Poděkování
Rád bych poděkoval celému kolektivu očního oddělení  VISUS s.r.o.,

hlavně prof. MUDr. Rozsívalovi za odpovědné 
a citlivé provedení operace mého pravého oka 

v pondělí 22. září 2014.

děkuje Václav Grym, Náchod

Poděkování
Děkujeme touto cestou děvčatům z recepce 

Polikliniky v Náchodě, za jejich vstřícnost, lidskost 
a úsměvy, především pak paní Renatě Šolcové, 

za její opakovanou pomoc nám, seniorům.

děkuje F a H Šimkovi,  Náchod

VZPOMÍNKA 
Pan Zdeněk Krejcar

Myslivec byl tělem, duší, 
vzpomenout si na něho se sluší.

Bohužel, už je to rok, 
co udělal do nenávratna krok.

Tak tedy vzpomeňte s námi
přátelé, pracovníci, sousedé a dobří známí,

kdo jste ho měli rádi.
Dcery Marcela a Zdeňka, vnuci Kája a Mirek

 Náchodská nemocnice se při-
pojila k projektu Bezbariérové ne-
mocnice i pro neslyšící, jehož cílem 
je zlepšení komunikace neslyšících 
ve  zdravotnických zařízeních. Zá-
stupkyně organizace pro neslyšící 
Tichý svět Michaela Novotná pře-
dala nemocnici dva tablety, které 
umožní komunikaci zdravotnic-
kých pracovníků a  neslyšícího 
pacienta prostřednictvím online 

tlumočníka přítomného na  obra-
zovce zařízení. Jeden tablet bude 
k  dispozici na  recepci Infocentra 
v  náchodské nemocnici, druhý 
na  chirurgické ambulanci nemoc-
nice v  Rychnově nad Kněžnou. 
Oblastní nemocnice Náchod, je tak 
po  Fakultní nemocnici v  Hradci 
Králové a  nemocnici v  Jičíně tře-
tí nemocnicí Královéhradeckého 
kraje, která tuto službu nabízí.  (r)

Nemocnice v Náchodě a Rychnově 
nad Kněžnou komunikují s neslyšícími

 Před deseti lety se parta teniso-
vých nadšenců rozhodla, že se bude 
pravidelně scházet každé sobotní 
dopoledne a  věnovat se tomuto 
krásnému sportu. Postupně se vy-
tvořilo relativně pevné seskupení 8 
hráčů, výsledky se začaly evidovat, 
vznikly internetové stránky a název 
Lazy lion se spokojeným lvíčkem 
v  klubovém znaku. Kromě pravi-
delných sobotních utkání se klub 
vydal i  na  několik mezinárodních 
turnajů.V roce 2009 to bylo Irsko, 

2011 Španělsko a v roce 2012 jsme 
vyzvali tenisové amatéry z  němec-
kého Leonbergu. Loni na  podzim 
se Lazy lion objevili ve  Velkých 
Bílovicích a  významně upevnili 
pozitivní česko-moravské vztahy. 
Společné výlety, vítězství i  prohry, 
setkání s přáteli a nevšední zážitky 
přinášejí všem členům klubu, kte-
rých je v současnosti už 12 , relaxa-
ci a  radost ze sportovních výkonů. 
V  letošním roce jsme změřili síly 
s  tenisty z  Batňovic. Jarní utkání 

se odehrálo na  antuce našich sou-
peřů 31. 5. a odveta se uskutečnila 
v sobotu 14. 9. na kurtech v Bělovsi. 
V obou případech se našemu týmu 
podařilo zvítězit. Důležitější než 
vítězství je ale pocit radosti z  po-
hybu, hra fair play a  společné po-
sezení s přáteli po  skončení turna-
je. Od října nás čeká zimní sezona 
na  kurtech v  Teplicích nad Metují 
a  příprava na  další zápasy, v  příš-
tím roce snad zase na mezinárodní 
úrovni. Vamos Lazy lion! 

Tenisový klub Lazy lion slavil 10 let 
své existence 

HLEDÁM 
kuchařku, kuchaře 

na dohodu.
Restaurace ve Studnici

Tel. 776 026 703

Restaurace U PETRA Studnice

POSVÍCENÍ 
11. – 13. 10. 2014

TRAVESTI SHOW 
18. 10. od 20 hodin

Vstupné 100,-Kč
Rezervace

 499 599 703, 776 026 703

MASÁŽE
Libor Tomek
Nabízíme masáže:

relaxační * sportovní  
medovou *  Breussova

proti celulitidě

tel.: 604 703 618
e-mail:libortomek@seznam.cz

www.masazalibor.cz

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

11. Barokní kuchyně
 V období baroka se vaření stává složitější. Je kladen důraz na chuť i vzhled 
připravovaných jídel. V kuchyních panských dvorů vznikají kulinářské vý-
tvory, které lahodí oku a chutnají i nejmlsnějším jazýčkům. Mají za úkol 
šokovat a  ohromovat hosty. Jako sladkosti se pečou roztodivné pekařské 
a cukrářské dezerty a cukrátka. Změna jídelníčku se netýká pouze zámož-
ných. I na vesnicích se jídlo připravuje složitěji, hlavně o svátcích a různých 
oslavách. 
 Během roku díky zemědělským pracím na  poli a  starostem o  dobytek 
moc času na přípravu složitějších jídel nezbývá. A  také kapsa vesnických 
lidí neskýtá takové možnosti. Proto je kladen důraz na nedělní oběd, který 
se skládá z polévky, hlavního chodu a pečených moučníků. Pátek je určený 
církví jako postní.  Nejí se vůbec nebo minimálně, rozhodně se vynechává 
maso. Přes týden, pokud vrcholí práce na poli, se k oblíbené polévce kromě 
chleba podávají sladké buchty. Barokní kuchyně obsahuje více cukru, vajec 
a tuku. 
 Nabízíme ukázku receptu z té doby. Jedná se o výrobu medoviny 
Ten, kdo chce udělat dobrou medovinu, ohřeje čistou vodu tak, aby do ní 
mohl právě ponořit prst. A vezme dva mázy (3 l) vody a jeden (1,5 l) medu. 
Promísí je tyčí a nechá to chvíli odstát, a pak scedí přes čistou látku nebo 
přes síto z vlasů do čisté nádoby. A vaří to pak po dobu coby jeden akr tam 
a zpět přešel a odstraní pěnu z mladiny mísou s dírami. Pěna zůstává v míse 
a nikoliv na mladině. Dál slije medovinu do čistého soudku a zakryje jej 
tak, aby výpary nemohly unikat, do té doby, než bude moci do toho ponořit 
ruku. Pak vezme půlmázový hrnec a naplní jej do půlky chmelem a hrstí 
šalvěje a vaří to s mladinou po dobu, co by míli ušel, a vezme půl ořechu 
čerstvých kvasnic a dá to tam a zamíchá, aby to kvasilo. Pak přikryje to rov-
něž tak, aby výpary mohly odcházet na den a noc. Pak scedí medovinu přes 
čistou látku nebo přes síto z vlasů a slije do čistého soudku a ponechá tři dny 
a tři noci kvasit a doplňuje každý večer. Tam pak nechá to usadit se a stará se 
o doplňování kvasnic. A nechá to odležet osm dnů, aby se to vyčistilo, a do-
plňuje každý večer. Nechá to usadit v pryskyřičném soudku a celých osm 
dní zanechá odležet a pije v prvních šesti až osmi týdnech. Tehdy je ostatně 
nejlepší. (Citace z MÜSCHWERK - sekce Daz buoch von guoter)

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

 Jako rodilý Náchoďák jsem se 
vždy zajímal o to, co se děje ve městě. 
To mě přimělo v roce 1989 pracovat 
v  prvním demokraticky zvoleném 
zastupitelstvu a  radě. Protože jsem 
se celý život věnoval udržování, sta-
vění a projektování silnic, a to včet-
ně deseti let učitelování na stavebce, 
snažím se dodnes prospět městu 
v tomto oboru. V uplynulých čtyřech 
letech jsem působil v komisi pro vý-
běrová řízení a  v  poradní skupině, 
která pro radu města zpracovávala 
podklady pro rozhodování o dopra-
vě ve městě a opravě místních silnic. 
Myslím, že stav městských komuni-
kací se podařilo výrazně zlepšit, ale 

vedle stavění nových je potřeba také 
plánovitě udržovat již ty postavené. 
Asfaltová vozovka má totiž omeze-
nou životnost, která se dá významně 
prodloužit správnými technologic-
kými opatřeními za přijatelnou cenu 
a  není potom potřeba provádět ná-
kladné rekonstrukce. 
 V  případě volebního úspěchu 
VÝCHODOČECHŮ jsem připra-
ven jim dále pomáhat v  oblasti 
dopravy a  údržby městských ulic. 
Existuje „Systém hospodaření s vo-
zovkou“, který by bylo rozumné pro 
Náchod zpracovat a stavby i údržbu 
podle něho realizovat. 
 Ing. Jiří Kočnar, Náchod

Východočeši mají mojí podporu

 Ve dnech 10. a 11. října se usku-
teční tradiční podzimní chovatelská 
výstava v  areálu v  Jiráskově ulici 
v  České Skalici. Tato výstava bude 
zároveň jubilejní pátou výstavou 
mladých chovatelů králíků, holubů, 
drůbeže a exotů. Soutěžní kategorie 
králíků je pořádána pod patronací 
Okresní organizace českého svazu 
chovatelů, který na ni také věnoval 
poháry a ceny.
 Na výstavním areálu  odpracovali 
členové organizace od  jarní výsta-
vy přes 300 hodin a  výsledkem je 

kompletně nově natřený klecový 
soubor, upravené okolí a  vymalo-
vaná klubovna. To vše se podařilo 
za  značné fi nanční pomoci města 
a dalších sponzorů.
 Během výstavy budou probíhat 
doprovodné akce, pamatováno je 
i na bohaté občerstvení. Návštěvníci 
uvidí například expozici Základní 
organizace českého svazu včelařů, 
králičí hop, chov nutrií a další atrak-
ce. Na výstavě bude možné zakoupit 
kuřice, chovatelské potřeby a prodat 
kůže.

Chovatelská výstava v České Skalici

Rád bych poděko
hl

a citlivé p
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Okénko 
energetického 
poradce 67. 

 Vážení a milí čtenáři,
Pro enormní zájem nových klientů 
jsme se pustili do  III. kola indivi-
duální poptávky na cenu plynu pro 
domácnosti u  ARMEX ENERGY 
na  rok 2015. Od  1.–31. 10. 2014 
je možné si tuto cenu zasmluvit 
na  rok 2015 buď v  mé kanceláři 
nebo v  pobočce ARMEX ENERGY 
a.s. v Náchodě, Trutnově a Rychno-
vě nad Kněžnou. Poptaná cena je 
809,- Kč/MWh s  měsíčním platem 
0,- Kč!!!
Jen pro srovnání oproti teď v  televi-
zi reklamovaným produktům RWE 
a  BOHEMIA ENERGY se tímto 
způsobem dají snížit výdaje za  plyn 
o více jak 20% ročních plateb za plyn 
a  nemusíte se přitom uvazovat na  2 
a více roků. Při menších spotřebách 
až o 30%. Při běžné spotřebě rodin-
ného domku 25 MWh plynu za  rok 
(cca 2500m3) je roční úspora oproti 
RWE přes 7 000,- Kč, oproti Bohemii 
Energy přes 7 000,- Kč, oproti ČEZu 
přes 6  500,- Kč, Centropolu 5  500,- 
Kč, Comfort Energy 5 500,- Kč a tak 
bych mohl pokračovat. 
K  dispozici pro tuto akci máme 
2 000MWh plynu, do této doby je již 
přes 500MWh rezervováno, tak kdo 
chce opravdu ušetřit, ať si trošku po-
spíší. Jak říká v reklamě RWE mladý 

muž: za  kamaráda má 2 ,,Františky 
Palacké‘‘, ale pozor na 2 roky. TADY 
MÁTE K  DISPOZICI trojnásobek 
,,Františků‘‘ za ROK!!!
ABYCH NEZAPOMNĚL 
I NA MENŠÍ PODNIKATELE, 
ŽIVNOSTNÍKY A SVJ!
Tak jako u našich stávajících několi-
kaletých klientů máme pro Vás nové 
klienty do  31. 10. 2014 k  dispozici 
vyjednané individuální ceny plynu 
pro rok 2015 a  to v  rozmezí 779 – 
795,- Kč/MWh s  měsíčním platem 
0,- Kč dle spotřeby a  to u  ARMEX 
ENERGY a.s.
RADA NA  ZÁVĚR: Předpoklad 
na další rok 2016 je pokles cen plynu. 
Proto se neupisujte u nikoho více než 
do konce roku 2015!

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz

Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Alena Bartůňková, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

TONAVA, akciová společnost, Úpice

přijme na pozici: strojírenský dělník 
– obsluha CNC ohraňovacích lisů 
 Kvalifi kační požadavky:
• výuční list v oboru
• praxe na dané pozici výhodou

Podmínky:
• zodpovědnost, spolehlivost, 
  fl exibilita, zručnost,
• plný pracovní úvazek
• 3 směnný provoz
• nástup možný po dohodě ihned  

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170. 

TONAVA, akciová společnost, Úpice
přijme na pozici:
strojírenský dělník – zámečník
 Kvalifi kační požadavky:
• vyučen v oboru (např. strojní 
   zámečník, klempíř …) 
• praxe v oboru výhodou
• svářečský průkaz výhodou

Podmínky:
• zodpovědnost, spolehlivost, 
   fl exibilita, zručnost
• plný pracovní úvazek
• nástup možný po dohodě ihned

    Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.   

TONAVA, a.s., Úpice
nabízí volné pracovní místo na pozici:
Specialista zahraničního obchodu
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ strojní
• praxi v oboru na obdobné pozici
• AJ slovem i písmem, NJ výhodou
• ŘP skupiny B
• fl exibilitu, zodpovědnost, 

schopnost samostatného 
rozhodování

Náplň práce:
• obchodní činnost při běžných 

zakázkách, ale i řízení 
rozsáhlejších projektů

• prezentační a vyjednávací 
dovednosti

• řešení požadavků klientů, 
komplexní zpracování nabídek, 
rozvíjení dlouhodobých obchodů

Nabízíme:
• zázemí prosperující plně české 

společnosti
• profesní růst
• HPP  s odpovídajícím 

ohodnocením
• nástup dle dohody

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.

• 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

Rivet Factory Group s.r.o.
provozovna: Drtinovo náměstí 171

                          547 01 Náchod

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozice:

OBRÁBĚČ KOVŮ, BRUSIČ, MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

Požadujeme:  - výuční list (není podmínkou)
                             - manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy na e-mail: 
radan.vejrek@rivetfactory.com

Turistická statistika
   Informační centrum v  Broumo-
vě pravidelně  zveřejňuje statistiky 
své návštěvnosti – a ta je v posled-
ní době opravdu úctyhodná. Vy-
plývá z  ní, že například v  srpnu 
tohoto roku navštívilo „Íčko“ 716 

zahraničních turistů, 4526 domá-
cích turistů a 258 broumovských ob-
čanů. V žebříčku národností, které 
nejčastěji navštěvují Broumov, zau-
jímají příčku zlatou turisté z Polska. 
Následují Němci a Holanďané. 

ŽALUZIE

Založeno v roce 1994 Již 20 let na trhuZaloženo v roce 1994 Již 20 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

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

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Operetka 
na Hrádku
 Kino v  městysu Nový Hrádek 
bude 17. října hostit představení 
„Naše paní operetka“. Nastudování 
a  předvedení dílka se ujal soubor 
Čáp z Dobrušky. 

Už zase teče!
 Co? Voda! Kde? V Metuji v Hro-
nově! Proč netekla plnou silou? 
Důvodem  bylo plánované sníže-
ní hladiny řeky v  této oblasti (pod 
správou Povodí Labe). Probíhaly 
zde totiž opravy regulačních zdí 
a  činnosti na  výstavbě nové vodní 
elektrárny u jezu Freiwald.  

Obnovu lázní v současnosti nikdo neřeší  
 Před volbami se v Náchodě opět 
objevují hesla na téma obnovení lá-
zeňství. Zeptali jsme se proto pana 
Aleše Cabicara, zastupitele, radního 
a  předsedy komise pro lázeňství, 
jak se městu za poslední 4 roky da-
řila obnova lázní a  jaká je stávající 
situace.
Pane Cabicare, jako zastupitel 
za TOP09 jste byl hned na počát-
ku volebního období v roce 2010 
zvolen předsedou komise pro lá-
zeňství. Jak se komise ujala své-
ho úkolu?
 Bohužel jsme hned zpočátku 
zjistili, že neexistuje žádná koncep-
ce pro obnovení lázní a  že jednání 
s  vlastníky nemovitostí (Marian 
Khalifa, Miroslav Borůvka) neby-
la vedena strategicky s ohledem na 
zájmy města.  
Dobře, ale co tím myslíte kon-
krétně?
 Nikdo si neuvědomoval, že alfou 
a omegou každých lázní je zdroj mi-
nerální léčivé vody. Vlastníkem vrtů 
IDA je stát. Iniciovali jsme jednání 
s Ministerstvem zdravotnictví a vý-
sledkem bylo, že městu byli nabíd-
nuty vrty za velmi výhodnou cenu. 
Pan Khalifa však dosáhl toho, že byl 
převod pozastaven.
Jak se tedy město vypořádalo 
s touto situací?
 Iniciativy se ujal místostarosta 
Tomáš Šubert, neboť v minulosti se 
v  této záležitosti velmi angažoval. 
Potřebovali jsme pro jednání o od-
kupu nové znalecké posudky o ceně 

nemovitostí lázní, neboť minulé 
posudky neodpovídali realitě. Pan 
Šubert zadal nový posudek, který 
stanovil cenu lázní v rozmezí 50 až 
60 milionů korun. Následně v  srp-
nu 2011 učinil pan Khalifa nabídku 
na odkup areálu lázní za 62 milionů 
korun, která však nezahrnovala po-
zemky, na kterých se nacházejí vrty 
Idy.
Byla tato nabídka pro město ak-
ceptovatelná?
 Vyhodnotili jsme ji jako na-
prosto nepřijatelnou. Mimo to se 
TOP09 nelíbil ani nejasný proces 
stanovování ceny a průběh jednání 
s vlastníky a proto prostřednictvím 
lázeňské komise a fi nančního výbo-
ru doporučila další postup. Mimo 
jiné nalezení strategického partnera 
pro provoz lázní, zpracování nezpo-
chybnitelného znaleckého posudku 
a  posouzení technického stavu ob-
jektů areálu lázní. Tato doporučení 
vzala v září 2011 rada města na vě-
domí. Kromě toho jsme si na vlastní 
náklady (tedy TOP09) nechali zpra-
covat hrubý odborný odhad ceny 
obvyklé, který však nemohl nahra-
dit znalecký posudek. Tento odhad 
stanovil cenu areálu na  maximálně 
28 milionů korun. 
 Ani ve  vyhledávání strategické 
partnera  město nijak nepokročilo 
a  není divu. Žádný komerční sub-
jekt se nehrne do  obchodu, který 
začíná přemrštěnými cenovými po-
žadavky vlastníků. Ti již více jak 20 
let hledají kupce a  pravděpodobně 

se domnívají, že na městě bude ně-
kdo, kdo jim na jejich nereálné po-
žadavky přistoupí.
Nový „nezpochybnitelný“ zna-
lecký posudek byl vypracován?
   Ano, na  jeře 2012 předložil mís-
tostarosta Tomáš Šubert nový posu-
dek, který stanovil cenu nemovitostí 
v  rozmezí 47 až 50 milionů korun. 
Na  to iniciativně doslova protlačil 
zastupitelstvem usnesení o přípravě 
kupní smlouvy. Toto jsme považo-
vali za  ignoraci všech doporučení 
komise a  fi nančního výboru. Pan 
Šubert nám však řekl, že komise 
a  výbor dávají pouze doporučení 
a on se jimi řídit nemusí. 
 Přitom dle odborné expertízy 
nového posudku je tento pro hod-
nocení ceny nepoužitelný! Byly tak 
vyhozeny další peníze za  zbytečný 
posudek a jednání o odkupu areálu 
se opět neměla o co opřít. Pan Kha-
lifa poté v únoru 2013 předložil dal-
ší nabídku v celkové výši cca 62 mil.
Kč. Komise pro lázeňství si vyžádala 
doplnění a vysvětlení, ale to zůstalo 
bohužel bez odezvy. Od  té doby mi 
není známo, že by pan Šubert jakko-
liv v řešení problému lázní pokročil. 
A máte nějaké řešení?
   Již dlouhou dobu prosazujeme 
tvrdší postup vůči vlastníkům are-
álu lázní, kteří se nestarají o  svůj 
majetek, a který hyzdí tuto část Ná-
choda a  ohrožuje zdraví a  životy 
občanů. Bohužel se k tomu nenašla 
na městě ochota.
Děkuji za rozhovor. Karel Petránek

Řidiči pozor!
 V Červeném Kostelci je do 11. říj-
na zcela uzavřena ulice Náchodská. 
Děje se tak z důvodů pokládky živič-
ného krytu a  práci na  tamní kana-
lizaci. Uzavírka se dotýká i veřejnosti 
cestující v  autobusech. Uzavírka si 
vynutila například i  přeložení auto-
busové zastávky v  lokalitě „Bedna“ 
do oblasti „Kino Luník“.   

Rozhledna 
Na Šibeniku
 V září byla vyhodnocena architek-
tonická soutěž zaměřená na  možné 
návrhy revitalizace větrné elektrárny 
na  vrchu Šibenik u  Nového Hrádku 
a její přeměny na moderní rozhledo-
vé místo. Z  více než 50 návrhů byla 
nejlépe hodnocena vize Ing.arch.Pav-
la Suchého (prohlédnout si ji můžete 
na  webu www.cenapp.cz). Dodejme, 
že architektonická soutěž se konala 
v  rámci projektu Cena Petra Parléře 
2014.   

Evropská jezera 
jsou obsahem cestopisné besedy, kte-
rá se uskuteční 24. října (v 18 hodin) 
v  sále IC v Broumově . Její protago-
nistkou bude cestovatelka Kateřina 
Hladíková a  tématy známé sladko-
vodní plochy Evropy – od  italské-
ho jezera Lago di Garda po  polská 
Mazurská jezera. Chybět nebude ani 
hudební produkce a ochutnávka vín. 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

* Pro kamaráda SŠ, 45/176/78, fi n. zajiště-
ného kutila se závazky, trochu sportovce, 
hledám k  vážnému vztahu ženu 30-45 let, 
sportovní postavy z Náchoda a okolí. e-mail: 
pro.kamarada@post.cz
* Sympatický a  zodpovědný třicátník 
bez závazků, nekuřák 183/78 hledá milou, 
upřímnou a  věrnou dívku z  náchodského 
okresu pro vážný vztah. Tel. 605 823 327

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města N/M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč. 
Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě naproti 
Kinu Vesmír. TEL.:603 194 192

* Nabízím pronájem 1+ kk v  No-
vém Městě n. Metují, Na  Malecí. Tel.: 
603 530 720

* Pronajmu byt 1+1 a  1+kk v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu byt v OV 2+1 v Hronově, nájem 
4.000,- + služby. Byt je částečně zařízen. Tel. 
737 020 156
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
3+1 s balkonem v Náchodě na Brance, mo-
derní koupelna, plovoucí podlahy, plastová 
okna. TEL.: 732 167 291
* Prodám v centru Náchoda byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví. Byt se nachází v  4. posch. 
zatepleného panelového domu, jeho součás-
tí je velká zasklená lodžie. V bytě jsou nová 
plastová okna, náleží k  němu sklepní kóje 
a  podíl na  společných částech domu. Dům 
je dobře udržovaný, je zmodernizován výtah. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk 
v  cihlovém domě v  centru Náchoda. Nová 
kuchyňská linka, nové plovoucí podlahy, 
nová koupelna. Volný ihned. Nájem 5500 + 
1500 služby, kauce 10.000,- Tel. 602 247 247

* Pronajmu slunný byt 1+1 v  cihlovém 
domě s  velkou lodžií o  výměře 37 m2 
s vlastním vytápěním, internet, po celk. 
rekonstrukci, v žádané lokalitě Husova 
ulice Nové Město n. M. Nájem 4000,-+zá-
lohy na  služby 3000,-, vratná kauce 
15000,-Kč. Volné od  1. 10. 2014. Tel. 
777 136 918

* Pronajmu velmi pěkný byt 3+1 v Náchodě, 
blízko centra. Měsíční částka cca 7500,- Kč 
(nájem, zálohy SVJ) + cca 1500,- Kč zálohy 
na energie. Kauce 12000,- Kč. Bez možnosti 
trvalého pobytu. Tel. 721 400 849 po 17. ho-
dině.

* Prodám pěkný db 2+1 v Novém Městě 
nad Metují - Na Malecí. Tel.: 603 530 720

* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. mezo-
net. byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna a  WC + 
sklep, balkon v NA na Šafránici. Náj. 7.000,-
Kč+ zálohy 2.500,-Kč + el.+ kauce. Tel. 
608 903 050
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadstand. 
byt 3+1 v  přízemí s  terasou, plast.okna 
v  NA  na  Šafránici. Náj. 6.000,- Kč+zálohy 
3.500,-Kč + kauce. Tel. 608 903 050
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 
2+1, nájemné 4000, 3+ 1, nájemné 4500 Kč 
+ služby 2  500 Kč až 3  500 Kč (podle počtu 
osob), elektriku si hradí sám nájemce. tel: 
775 061 233, email: faifr@seznam.cz
* PRODÁM BYT 2+1 v OV, Náchod-Plhov 
3NP, výměra 45m2, dům po rekonstrukci - 
zateplený, plastová okna, bezbariérový, výtah. 
Tel: 723 179 492
* PRONAJMU 3+1 s garáží. Krásný byt, čás-
tečně vybavený, výjimečná lokalita v  Červe-
ném Kostelci. Mobil: 737 251 822
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 2+1 
s  balkonem v  Náchodě u  nem. Nová plast.
okna, zateplený dům. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu byt 3+1 v OV 70 m2 v Náchodě 
na Plhově. Vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu garsonku v  Náchodě. TEL.: 
604 699 888
* Pronajmu byt částečně zařízený v Hrono-
vě, 3+1. TEL.:736 537 033
* Prodám byt v  OV 47 m2 ul. B. Němcové 
Náchod. TEL.:724 214 538. RK NEVOLAT!
* Prodám družstevní byt 1 + 1 v  Mezi-
městí 24 m2. Ihned volný, nezařízený. Tel. 
604 628 520
* Pronajmu byt 2+kk 50 m2 po rekonstruk-
ci, Plhovská 695, Náchod (naproti Itálii). 
Nájem 4900,-Kč + energie, kauce 15 tis.Kč. 
Internet, TV, nízké provozní náklady. TEL.: 
777 606 801

* Prodám rod. vilu 5+1 s vestavěnou garáží 
a  zahradou v  Č. Kostelci. Pozemek celkem 
568 m2. Informace na tel. 724 920 182
* Prodám zahradu na  Kašparáku 359 m2 
(voda a  el.). Cena 180  000 Kč. Kontakt: 
608 881 004.
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. Tel. 
604 438 378
* Prodám garáž v  Hronově - Bosna. 
TEL.:605 439 402
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u kou-
paliště. Tel. 604 437 128

* Pronájem kanceláře 38m2 v NMnM v re-
prezentativních prostorech u  vjezdu do  N.
Města. Tel. 775 182 793

* Pronajmeme bar MERANO na  ulici 
Komenského v  Náchodě. K dispozici 
ihned. Pouze vážní zájemci volejte mobil: 
777 656 855

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě v NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj. 1.500,-Kč + 
600 zál. na el., vodu, topení. + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronajmu garáž na Plhově. Tel. 723 504 958
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou 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, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na  Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* PRODÁM AKVARIUM 240L-120X40x50 
300Kč a  220L-110X40X50 300Kč. TEL.: 
604 662 537
* Prodám kvalitní zachovalé půdovky, stá-
ří cca 80 let. Rozměry 290x140x40 mm, asi 
1500 ks, cena 5000,-Kč vhodné na  chalupy, 
pergoly. TEL.:608 676 709
* Prodám málo používané radiátory Ko-
rado Radik 22 VK s termostatickou hlavicí, 
délka 500 mm, výška 600 mm, šířka 100 mm. 
K  dispozici jsou 2 ks, cena za  kus 1000 Kč. 
Ve výborném stavu, pouze osobní odběr. Tel.: 
725 605 935
* Prodám jehňata na maso i na chov, jehnice 
i beránky, křiženci masných plemen. 30-40 kg 
cena:1200,- Kč/ ks. TEL.:728 037 437
* Prodám černé chlapecké brusle na  5-7 
roků. Nutno vyzkoušet. Tel. 724 261 369
* Prodám rotační sekačku průměr 31 cm 
za 600 Kč, šneková sekačka ruční za 500 Kč, 
kamna CARMEN 1.300 Kč, stolový šicí stroj 
za  1500 Kč, el. nástěnný ohřívač za  350 Kč, 
el. stolový ohřívač za  600 Kč, průtokový el. 
ventil za 400 Kč, el. odšťavňovač 500 Kč, par-
ní odšťavňovač 400 Kč, el. ohřívač s ventilem 
600 Kč. Tel. 608 727 075
* Prodám stoly + židle z restaurace, vše ma-
siv, mořeno na  olši, menší stoly na  4 židle, 
větší stoly rozkládací 8-12 židlí. Možno od-
koupit i jednotlivě. Tel. 604 437 128
* Prodám krbová kamna litinová, výkon 10 
kW. Cena 6500,-Kč. TEL.: 776 777 820
* Prodám klasickou rohovou sedačku + dvě 
křesla, (3 m x 2,3 m), šedá, makatá mikroplyš, 
velmi zachovalá, čistá. Cena 4500,-Kč, foto 
zašlu. Dohoda. Tel. 737 56 27 15
* Prodám měkké i  tvrdé dříví v  metrech 
i řezané. TEL.:777 690 390
* Prodám 5ks stereokotoučků + prohlížeč, 
2 ks hoblík tzv. MACEK - délka 600 mm - 
starší, 9 ks skleněných talířků - různé motivy. 
Nejvyšší nabídce. TEL.: 608 943 376 nejlépe 
sms večer
* Prodám kombinovaný sporák MORA, 
myčku na nádobí šíře 45 cm zn.CANDY- cena 
dohodou, lednice GORENJE, mikrovlnnou 
trobu za odvoz. TEL.:732 382 092
* Prodám kůzlata (kozu a kozlíka), 10 týd-
nů, cena dohodou. Tel. 777 865 518
* Pšenici - 400,- Kč /q, ječmen tricitále 400,-
Kč/q, oves - 400,-Kč/q našrotovat +50 Kč,-
krmná řepa - 200,-Kč/q, pytle výměnou nebo 
20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám dřevěné kvalitní brikety. 
Mob.774 308 086

* Prodám suché truhlářské fošny + prkna, 
smrk, borovice, buk. mob. 774 308 086
* Prodám thuje SMARAGD ve 3lit. květi-
náčích, v.65 cm, kus 60,-Kč. Jaroměř, dovoz 
dohodou. ZEL.:604 452 789
* Prodám moderní pianino - hnědé bar-
vy, event. odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 
775 328 366

* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím starý papírový betlém a  vánoční 
ozdoby. TEL.: 724 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné TEL.: 
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím vyřazenou, poškozenou auto-
plachtu z nákladního auta. Tel. 604 437 128
* Koupím staré pohlednice do r. 1945, dále 
vyznamenání, řády - i socialist. T: 608 420 808
* Koupím staré fotoaparáty, objektivy, ná-
ramkové hodinky PRIM, hračky a  jakékoli 
předměty z 2,světové války. Platba v hotovosti, 
slušné jednání. TEL.:777 559 451
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty 
i  z  období social., různé reklamy papírové 
i plechové a další. TEL.: 603 549 451
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím případně 
ocením motocykly ČZ, i  vraky či přestavby, 
soutěžní stroje, jakékoliv díly, dobové doku-
menty, reklamní předměty, fotky - prostě vše 
týkající se ČZ. Tel. 606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízím drobné opravy, nátěry, zahrad-
ní práce. Náchod a okolí, cena dohodou.
Tel: 739 223 936

* Kdo daruje mladé svobodné nastávající 
matce oblečení výbavičku i jiné pro holčičku. 
Spěchá. Děkuji. Tel. 777 956 304, 777 400 868
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Vhod-
né i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků i po malování a rekon-
strukci, drobné domácí opravy, praní a žehlení 
prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496
* Práce z domu PC/NET. Kontakt 608 462 940

* Prodám protektory pneu 5,50x16 2ks nové, 
3ks použité. Cena celkem 1200,-Kč. TEL.:
775 279 204
* Prodám Škoda Octavia tour, 1.6, 75 kW, 
stříbrná, najeto 50 000 km, I. majitel, nebou-
raná, r.v. 2009, ve  výbavě plus 4 ks zimních 
pneu. Tel. 731 723 904 

* Čivava - prodám krásná šťeňátka - růz-
ná stáří jako dom.mazlíčky. Odčerv., očkov., 
mají čipy. Jen do dobrých podmínek. TEL.: 
603 206 743, 491 426 680

* Pronajmu byt 2+1 69 m2 s  balkonem 
ve  zděném domě v  Náchodě. Nájemné 
5000,-Kč + služby. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 
737 211 973
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodám byt 1+1 v OV v Hronově s balko-
nem, komorou a sklepem, cca 50 m2. Výtah 
+ parkování. Výborný stav. Cena 599 tis.Kč. 
TEL.: 608 66 77 31
* Pronajmu slunný byt 3+kk v  cihlovém 
domě v Hronově, 200m od náměstí. Nájem-
né 3.900,-Kč + zálohy 300,-Kč/os/měs (voda 
+ el. spol. prostor). Info: 777  302  483; 777 
606 464
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově cca 50 m2 
s  balkonem, výtah + parkování. Nájem 
6000,-Kč + elektřina + 15 tis. kauce. TEL.: 
608 66 77 31
* Prodám byt 1+1 na sídlišti Větrník v Čer-
veném Kostelci, 5 patro krásný výhled. 
Cena dohodou. V případě zájmu volejte 
739 316 398
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 
778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 
733 131 189.

* Prodáme zděný DRUŽSTEVNÍ byt 
3+1 (76m2) ve  Velkém Poříčí (klid-
ná lokalita). Byt prošel kompletní re-
konstrukcí (vestavěný krb, nová kou-
pelna, WC, kuchyň, nové rozvody, 
atd.). SLEVA! Cena: 730.000,-. Více 
informací na tel.: 732  340  159, email: 
f.sara@seznam.cz.

* PRODÁM BYT 3+1 v  OV v  Náchodě.
CENA: 850 000,-. Tel.608 771 515
* PRODÁM BYT v OV 3+kk Vysokov. Cena: 
799 000,-. Tel. 608 771 515
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu po-
blíž centra. Prostorný byt po  výměně oken 
za  plastová, vybavený novou kuchyňskou 
linkou je k dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v  Červeném Kostel-
ci, zařízený, 4.500 Kč/měs. + energie. Tel. 
723 23 10 23
* Pronajmu byt 2+kk v  Hronově. Byt je 2 
roky po  rekonstrukci cena 3.900 Kč. Kauce 
nutná. Tel. 602 133 173
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v  Nácho-
dě. Ne s trvalým bydlištěm. Tel. 498 603 511 
po 18. hod.

* Pronajmu garáž v Náchodě ul. Smetanova. 
Tel.606 390 144
* Prodám stav.pozemek v Náchodě.Výrazná 
sleva! Tel. 608 771 515
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel. 604 336 337
* Pronajmu garáž v Náchodě - Starém Měs-
tě. Vhodné i pro obyvatele Lipí, Skalka, Bra-
žec, sídliště u nemocnice. Tel. 724 261 369
* Prodám podsklepenou zařízenou cha-
tičku na Kramolně se zahradou o velikosti 
436 m. Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena 
třífázová elektroinstalace včetně vnitřního 
rozvodu vody s  vlastním měřením. Cena 
k jednání 300.000,-Kč. TEL.:608 328 900

* Farmář koupí pole, louku, les. Cenu re-
spektuji, platba hotově. Tel. 777 55 10 22
* Prodám stavební pozemek - ve Zlíči, voda 
a  el. na  pozemku, ostatní na  hranici, leží 
v  centru obce a  je oplocený. 850 Kč/m2. tel. 
721 170 313
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. Info 
na tel. 603 441 264

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Přijmeme ženu na obsluhu 
textilního e - shopu.

Info: 603 832 550

AUTO - MOTO

Sháníme muže 
na nepravidelnou výpomoc 

ve skladu - Č. Kostelec a okolí. 
Info: 603 832 550

PŘIVÝDĚLEK 
– roznáška letáků a novin

Hledáme spolehlivého distribu-

tora pro oblast Náchod - Klínek 

a Nový Svět. Vhodné pro stu-

denty, aktivní důchodce apod. 

Více info. na tel. 606 748 710

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PRONÁJEM OBCHODU 
V ČESKÉ SKALICI 

NA NÁMĚSTÍ. 
Cca 100 m2

Tel. 604 437 128

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

PRONAJMU BYT 3 KK 
71 M2 S GARÁŽÍ NÁJEM 4500,- KČ PLUS KAUCE

TAKÉ DISKOTÉKU 90M2 BAR JEVIŠTĚ, 

NÁJEM DOHODOU. Šonov u Nového Města n.M.

TEL.732 135 805 NEBO 602 103 775 

e-mail  milansan@seznam.cz

Zavedená a prosperující firma
Přijme na pracoviště v České Skalici

KONSTRUKTÉRAKONSTRUKTÉRA
Požadujeme:Požadujeme: znalost AutoCAD, časovou 
flexibilitu, zodpovědnost, spolehlivost
Nabízíme:Nabízíme: zázemí zavedené firmy, zajímavé 
finanční ohodnocení, možnost 
profesionálního růstu

Životopisy zasílejte na e-mail: juzova@vodacz.com

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu

- ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou

- práce vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu 

- vyučen v oboru a praxe min. 
5 let podmínkou

Nástup ihned

Informace:  pí Martinková 
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Vyplácení exekucí, konsolidace 
úvěrů až do výše 300tis. Kč

Pěkný rodinný dům v Hronově 

RD s obyt. pod-

krovím (4+kk) 

o podl. ploše 160 

m2, klidná část 

- Příčnice, ga-

ráž, vytápění-TP 

i plyn. Zahrada 

544 m2.

Zn.: 180499 Cena:  1.800.000,-Kč

Komerční objekt, Machov u Hronova 

Objekt (zast. 680 

m2) modernizován 

- zateplení, okna.. 

s poz.895 m2,vel.

hala, garáž, 3 

menší haly, kan-

celáře, 2 pokoje 

(možné pro byt).

Zn.: 180535 Cena:  3.350.000,- Kč

RD se 2 byty v Teplicích n/Metují

Dům z r.1989, 2 

byty 3+1 o 90 m2 

- možnost uby-

tování, suterén - 

garáž, 2 sklepy, 2 

dílny, topení plyn 

i TP, poz. 600 m2, 

klidné místo.

Zn.: 180517  Cena: 2.490.000,-Kč

Dvougener. RD s pěknou zahradou v Jaroměři 

RD (4+kk, 3+1) 

po rekonstr. (nové

koupelny..), celý 

podsklepen, s po-

zemkem 1.080 m2. 

Na krásné zahra-

dě dílna, skleníky, 

pergola.

Zn.: 180536  Cena: 2.700.000,- Kč

Rodinný dům v Broumově

H e j t m á n k o v i c e 

RD 4+1 s garáží, 

už. plocha 195 m2, 

pozemek 1186 m2, 

klidná část Broumo-

va, dům postaven 

velmi pečlivě, z kva-

litních materiálů.

Zn.: 180519   Cena: 2.390.000,- Kč

Rekonstruovaný byt 2+1, Nové Město n/ M 

Byt (55 m2) s bal-

konem, po kompl. 

rekonstr. - zdě-

né jádro, nová 

koupelna s WC, 

kuchyň na míru, 

plast. okna, nové 

rozvody.

Zn.: 180540    K jednání cena: 990.000,- Kč

RD s garáží, Svinišťany u České Skalice 

RD 3+1 se stodo-

lou, chlévem, sa-

mostatnou garáží 

a s pozemky k vý-

stavbě (2048 m2). 

Půda k vestavbě, 

sklep s vodárnou, 

2  studny.

Zn.: 180525  Cena: 799.000,-Kč

Rodinný penzion (RD), N. Město n/ Met. 

Dům zrekonstr. 

a upraven na penzion 

- 6 kompl. vybave-

ných pokojů + kou-

pelna, WC a balkon, 

velký ob. pokoj, jídel-

na, kuchyň, garáže, 

krásná zahrada.. 

Zn.: 180544 Cena: 4.250.000,-Kč

Zděná chata s pozemkem, Nové Město n/ M. 

Chata s oploce-

nou zahradou (403 

m2) na klidném 

a slunném místě, 

pergola s krbem, 

přípojkou el. a vo-

dovodu, bazén, 

skleník.

Zn.: 180530    Cena: 400.000,-Kč

Zděný byt 3+1, V. Jesenice u Č.Skalice 

Byt (78 m2) s bal-

konem a zahrád-

kou, po kompl. 

rekonstr. - všech-

ny nové rozvody, 

plast. okna, nová 

koupelna, kuch. 

linka se spotřebiči.

Zn.: 180546 Cena: 990.000,-Kč k jednání

RD se zahradou, centrum České Skalice 

Větší RD (5+1) 

s garáží v těsné 

blízkosti náměstí. 

Tři obytná podlaží, 

pokoj s krásným 

styl. nábytkem, 

zahrada nedaleko 

RD - k jednání  

Zn.: 180524       Cena:  1.190.000,-Kč

Kompl. zrekonstruovaný byt 1+1, N. Město n/ M. 

Se zděným jádrem 

- nová koupelna 

s WC, kuchyň 

na míru, plast. 

okna, žaluzie, nové 

rozvody, dveře, 

podlahy. Má nízké 

náklady na provoz. 

Zn.: 180543       Cena:  679.000,-Kč k jednání

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky

PNEUSERVIS Jan Isák, 
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)

tel. 732 918 500

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář
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NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-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

Nový občanský zákoník 27.
Cena lidského života a NOZ

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 702 602 930

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán, 
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
VÝCHODOČEŠI 

pro Náchod

 http://vychodocesi.com/Kde-kandidujeme/Nachod

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
přijmou pro provoz Běloves

pracovníka na pozici Expedient 
– noční směna (expedice výrobků – pečiva)

Nástup možný ihned.
Vaše životopisy zasílejte na e-mail: ep@be.pekarnynachod.cz
Pro více informací volejte na číslo: 494 941 520 (paní Kuchová)

Pekárny 

p
–

Vaše životopisy 

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE.
INZERUJTE V POLSKU. TEL. 602 103 775

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
ve Slatině nad Úpou pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN  
a dalších zahrádkářských zajímavostí.

 Doplňková expozice: výstava „Historických  hraček 
a módy 30. let 20. století“        

Místo konání:    budova bývalé základní školy ve Slatině nad Úpou.

Termín:   27. a 28. září 2014   (SO, NE)
1., 4. a 5. října 2014    (STŘ, SO, NE)

Výstava otevřena:  od 9.oo hod do 17.oo hod.
 poslední den - neděle  do 16.oo hod

Pro školy a ostatní skupinové zájemce výstava otevřena individuálně v ostatní 
pracovní dny po vzájemné telefonické dohodě na tel. č. 603 390 285 

př. Hašková Mirka    603 834 996   př. Dudek Jan
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé. 

Poněkud bulvární titulek článku, 
který se bude týkat náhrady újmy 
na zdraví pro fyzické osoby, má své 
opodstatnění. Již v  minulém díle, 
který se týkal náhrady újmy obecně, 
jsem uvedl, že NOZ zrušil vyhlášku, 
která upravovala právě výši škody 
na  zdraví, tedy odškodnění za  ztí-
žení společenského uplatnění a bo-
lestné. Po  jejím zrušení bylo nutné 
připravit její náhradu a vodítko pro 
stanovení výše újmu. To připravil 
Nejvyšší soud ČR (NS) ve formě do-
poručujícího stanoviska, ze kterého 
v praxi budou soudy při náhradách 
újmy na  zdraví vycházet. V  tomto 
stanovisku je újma na  zdraví opět 
rozdělena na  ztížení společenské-
ho uplatnění a  bolestné. NS pak 
určil jako výchozí hodnotu částku 
přibližně 10 milionů korun v přípa-
dě zcela zmařeného lidského života 
(nikoliv smrti). Z této částky a stavu 
odpovídající v  praxi naprostému 
ochrnutí (vč. ztráty schopnosti ko-
munikace), je pak vycházeno i  při 
stanovení poměru s  daným méně 
vážným následkem. Pro tento účel 
je zavedena pětistupňová škála vy-
jádřená procenty. Při stanovení vý-
še újmy bude rozhodující i  otázka, 
jaká část společenského života bude 
vlivem újmy na  zdraví omezena či 
znemožněna (pohyb, komunikace, 
sociální interaktivita apod.). Nově 
je stanoviskem NS upraven a  zo-
hledněn také věk poškozené osoby, 
neboť i  ten je pro rozsah omezení 
významný. Dále ztráta skutečně vý-
jimečné lepší budoucnosti (kariéry) 

– v  případě úspěšného začínající-
ho fotbalisty, ale i  studenta apod. 
Významný je i  stav a  aktivita před 
poškozením zdraví (pokud např. 
dospělý člověk nikdy nesportoval 
a zranění mu tuto aktivitu již zcela 
vyloučí, bude výše újmy nižší než 
v  případě stejně starého aktivního 
sportovce). Těmito pomocnými na-
vyšujícímu parametry je pak možné 
dojít maximálně k  částce odpoví-
dající dvojnásobku základní výše 
újmy (tedy 20 mil. Kč). Tento článek 
se týká odškodnění újmy na zdraví, 
které někomu způsobí jiná osoba. 
Metodika tedy zohledňuje také pří-
činy vzniku újmy (např. je -li zdraví 
poškozeno úmyslně, lstí, s rasovým 
či náboženským podtextem atd.).
Metodika NS buhužel prozatím ne-
ní zcela konkrétní, proto v  praxi 
bude obtížné jednoznačně předem 
stanovit výši újmy (tomu by snad již 
brzy mělo pomoci webové rozhraní 
ztizeni.cz, které je však prozatím 
ve výstavbě). 
 V případě výpočtu tzv. bolestné-
ho (tedy náhrady za bolest souvise-
jící s újmou) je ponechán současný 
systém bodového ocenění bolesti, 
došlo však v jeho výraznému navý-
šení (hodnota jednoho bodu bude 
přibližně dvojnásobná). 
Přestože je odškodnění stále po-
dle mého názoru podhodnoceno, 
je metodika NS správným krokem 
v před.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Textilní fi rma Nyklíček a spol. s.r.o. přijme
do čtyřsměnného pracovního provozu

SEŘIZOVAČE A TKADLENY
do dvousměnného pracovního provozu zaměstnance na čištění,

měření zboží a výstupní kontrolu.

e-mail: nyklicek@nyklicekaspol.cz
telefon: +420/ 491 470 678

adresa: Rašínova 278, 549 01 Nové Město nad Metují



   Vodní nádrž Rozkoš, přezdíva-
ná „Východočeské moře“, vznik-
la jako ochrana před povodněmi. 
První úvahy o  její stavbě se obje-
vují v  roce 1924, stavba přehrady 
započala v  roce 1951, defi nitivně 
dokončena v roce 1972. V součas-
nosti je přehrada využívána i  pro 
turistiku, komerční chov ryb, spor-
tovní rybolov a  vodní sporty. Je 
významnou lokalitou, na  které se 
zastavují i  tažní ptáci. V  sezóně je 
vyhledávána i  pro koupání. Níz-
ká průhlednost vody jen málokdy 
dovolí podívat se i  pod její hladi-
nu. V  závěru letošního léta však 

panovaly na  přehradě výjimečné 
podmínky co do  optické čistoty 
vody. Náš redakční kolega Mirek 
Brát se tak vypravil na  přehradu 
s  potápěčským vybavením. „Pro 
ponor jsem zvolil prostor u  hlav-
ní hráze, kde bývá vždy o  něco 
čistší voda, než na  jiných místech. 
Viditelnost pod vodou – měře-
no podmínkami na  Rozkoši, byla 
opravu úžasná. Ve  spleti vodních 
rostlin jsem potkával velké kapry, 
dno bylo poseto trsy slávičky mno-
hotvárné, nepůvodního měkkýše, 

který se poprvé v ČR objevil právě 
na  Rozkoši. Velmi zajímavé bylo 
proplouvat mezi mohutnými paře-
zy, které zde zůstaly jako tichá torza 
po bývalém, vodou zatopeném lese. 
Na malé „mýtině“ v porostu parož-
natkových řas jsem objevil i odpo-
čívajícího candáta. Velká škoda, že 
takto čistá voda není na  Rozkoši 
pravidlem, ale opravdu jen výjim-
kou“ komentoval potápění na pře-
hradě  Mirek. 

Text Laďka Škodová, 
foto archiv Mirka Bráta 

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00

Pod hladinou přehrady Rozkoš
Potápění začíná vždy 
přípravou výstroje 
a nezbytného vybavení.

Mirek Brát pod hladinou přehrady Rozkoš

Kapři v přehradě byli pěkní „mackové“ 

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

880.000,- KčCena:

Dva byty 3+1 Bukovice, okr. NA
Dva byty 3+1 po částečné rek.. Plast. okna. 
Možno propojit v jeden byt. Garáž.

N6762č. inzerátu 

596.000,- KčCena:

Byt 3+1 Meziměstí, okr. NA
Byt v OV 3+1, CP 81 m2. 3. Patro, lodžie, 
sklep, výtah. Bezbariérový přístup.

N6874č. inzerátu 

1.260.000,- KčCena:

RD Červený Kostelec, okr. NA 
RD 4+kk se zahradou, CP 413 m2. Dům je 
v původním, udržovaném stavu.

N6278 Řádková inzerce

 

 
Byt 2+1 Bernartice, okr. TU č. N6819
CP 59 m2, 590 000 Kč
Byt 3+1 Dobruška č. N6081
CP 76 m2, 999 000 Kč
Kom. objekt Úpice, okr. TU č. N6343
CP 895 m2, 1 900 000 Kč
Pronájem kom. prost. Náchod č. N4039
CP 72 m2, 6 300 Kč / měs.
Pronájem kom. obj. Dobruška č. N6693
CP 210 m2, 12 000 Kč / měs.
St. pozemek Pec pod Sněžk. č. N6365
CP 5.489 m2, 1 000 Kč / m2

RD Nové Město nad Metují, 
okr. NA
Dvougenerační RD 6+2, CP 435 m2. Spíž, 
balkon, garáž s montážní jámou, sklep,...
Cena: 1.999.000,- Kč
č. inzerátu: N6603

ti

Inzerce ECHO Nachod 9-2014.indd   1 29.9.2014   7:20:03

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Pronajmu dlouhodobě 
občerstvení s celoročním 

provozem v Deštné 
v Orlických horách 

v blízkosti sjezdovek. 
TEL.: 732 167 291

Kompletní údržba zahrad 
TEL.:724 173 560



č.4, říjen 2014

Místní organizace ČSSD MEZIMĚSTÍ

Místní organizace ČSSD POLICE nad Metují

Místní organizace ČSSD NOVÉ MĚSTO nad Metují

Místní organizace ČSSD HRONOV

Jmenuji se Karel Nývlt. Je mi 50 let a v Poli-
ci nad Metují žiji od roku 1999. Od té doby 
pracuji ve funkci ředitele základní a mateř-
ské školy. Celý můj život je provázen spor-
tem a prací s dětmi. V mládí jsem sám aktiv-
ně působil ve vrcholovém sportu a následně 
jsem se věnoval trenérské práci s  dětmi, 
kdy naše družstva zvítězila na  Mistrovství 
Evropy Senior League v  soft ballu. V  sou-
časné době se věnuji především závodům 

spřežení jako aktivní závodník, tak i  jako 
pořadatel závodů spřežení. V Polici nad Me-
tují jsme pořádali nejen M-ČR spřežení, ale 
i  závody nejvyšší kategorie Světového po-
háru. Z mého pohledu velmi oceňuji práci 
všech organizací v Polici nad Metují, které 
se věnují sportovním aktivitám a především 
práci s dětmi nejenom v samotné Polici, ale 
i  v  přilehlých částech jako jsou Hlavňov, 
Pěkov a Radešov. Stejně tak je i podpora ze 
strany města těmto organizacím na  velmi 
dobré úrovni. V  oblasti kultury je situace 
podobná. Rád bych, aby i v nastávajícím vo-
lebním období byla podpora sportu a  kul-
tury minimálně na stejné úrovni jako dnes. 
Je třeba si vážit všech dobrovolníků, kteří se 
práci v kultuře a sportu věnují a je třeba je 
i  nadále podporovat ze strany města. Více 
pozornosti a  podpory si zaslouží takovéto 
organizace v  okrajových částech. Důvo-
dem, proč kandiduji jako kandidát ČSSD, 
je pomoci svými zkušenostmi především 
v  oblasti vzdělávání, sportu a  kultury, ale 
také snaha o  širší spolupráci všech kandi-
dujících stran a sdružení v době po volbách. 
Rád bych, aby zastoupení ve  všech orgá-
nech a  komisích odráželo výsledky voleb, 
tedy přání občanů, protože věřím, že všem, 
kteří kandidují, jde o  blaho města a  jejich 
obyvatel. 

1. Sociální oblast.  Motto: zdravě růst, 
kvalitně žít, důstojně stárnout.
Modernizace a rozšiřování kapacit stávajících 
objektů sociálních služeb, podpora mladých 
rodin – malometrážní startovací byty v areálu 
bývalých kasáren, odpovědná správa bytové-
ho fondu města, zkvalitnění systému pečova-
telské služby – zlepšení životních podmínek 
seniorů pro důstojné dožití ve  svém bydlišti, 
více propagovat sociální službu Život Hradec 
Králové, tzv. linka bezpečí 
2. Rozvoj města. 
Motto: rozvíjející se zelené město. 
Zlepšení špatného stavu komunikací a chod-
níků v centru i okrajových částech města, ře-
šení parkování ve městě, zpřístupnění lokality 
bývalého koupaliště ve formě přírodního kou-
pání, odpovědný přístup k údržbě kulturních 
a  přírodních památek, zlepšení spolupráce 
s  podnikatelskou sférou, maximální využití 
dotačních programů kraje, státu a EU
3. Bezpečnost a pořádek.  Motto: 
bezpečné město pro všechny občany. 
Vybudování integrovaného kamerového systé-

mu v problémových oblastech města, zlepšení 
práce Městské policie a to hlavně v okrajových 
částech města, modernizace vybavení dobro-
volné jednotky požární ochrany, řešení odpa-
dového hospodářství, řešení tranzitní dopravy, 
v  dlouhodobějším časovém horizontu pokra-
čovat v přípravě protipovodňových opatření 
4. Sport, kultura a spolkový život. 
Motto: sport a kultura jako prevence 
patologických jevů. 
Vyšší podpora jednotlivým sportovním od-
dílům, které vlastní a starají se o  sportoviště 
a věnují se dětem a mládeži,  podpora tradič-
ních kulturních akcí a  projektů, vybudování  
veřejně přístupných sportovišť pro děti a mlá-
dež všech sociálních vrstev, podpora neko-
merčních kulturních akcí a projektů  
5. Radnice Motto: úsporný a  otevřený 
úřad. 
Pro naplnění ambiciózních rozvojových plánů 
hledat úspory v provozní části městského roz-
počtu a organizací zřizovaných městem, abso-
lutní otevřenost radnice, zveřejňování všech  
smluv na webových stránkách radnice.

Proč jste se rozhodla kandidovat jako jednička 
na kandidátce ČSSD do městského zastupitel-
stva? Co nabízíte Hronovu?   
Jsem Hronovačka a na veřejném dění jsem se ně-
jakým způsobem podílela vždycky. Rozhodnutí 
vstoupit do místní politiky považuji za další stu-
peň k přijetí osobní odpovědnosti. 
Kterou část města máte nejraději a proč?  
Nikdy se mi neomrzí pohled na hronovskou zvo-
ničku.
Co byste současnému vedení města vytkla? 
Kde vidíte nedostatky?   
Nebudu nic vytýkavého říkat - až tak úplně 
do všeho „nevidím“ a výsledky za volební období 
nejsou vůbec špatné. Spíš bych pochválila, než 
vytkla. 
Co podle vás Hronovu nejvíce chybí?   
Sociální byty, startovací byty a zařízení, kde by se 
mohlo pracovat s  dětmi a  mládeží 
z ulice. 
Jak se stavíte k fi nančnímu kolap-
su hotelové školy v Hronově? Máte 
nějaké návrhy řešení? 
Pokud vím, budova bývalé hotelové 
školy je v  majetku města. Z  mého 
pohledu bylo by moc dobré, kdy-
by ke  vzdělávacím účelům sloužila 
i nadále. 
Co byste udělala jako první věc 
ve funkci starostky? 
Jako první bych obešla všechny za-
městnance městského úřadu a  po-
děkovala jim za dosavadní práci. 
Kdo je vaším vzorem politika 
u nás či ve světě? 
Nejsem již ve  věku, kdy bych ještě 

vzhlížela k idolům. Myslím, že už mám své názo-
ry. (děkuji za rozhovor)

Kandidáti pro volby do  obecního zastupitel-
stva města Hronova
Mgr.  Helena Kudelová, Mgr.  Věra Řehůřková, 
Mgr. Rita Kouglová, MUDr. Jan Kříž,  Mgr. Ka-
mila Macková, Mgr.  Ludvík Vlach,  Břetislav 
Červený, Vlastimil Rudolf, Zdeňka Krejčí, Dita 
Felcmanová, Petr Pavlis, Pavel Franěk, Nikol Fel-
cmanová, Eva Pecková,  Milan Chocholáč, Bože-
na Škopová, Bc. Eva Kudelová 
Naše priority: Zvýšení bezpečnosti ve  městě, 
Podpora vzdělání, výchovy a  sportu, Podpora 
všech aktivit k zapojení mládeže do sportu, kul-
tury a využití volného času, Zkvalitnění terénní 
sociální péče, Průhledné a bezpečné hospodaře-
ní města

Když končí volební období, je zvykem bilan-
covat. Prioritou v  Meziměstí bylo dokončení 
zdravotního střediska, zhotovení nové fasády 
včetně zateplení budovy. Pod jednou střechou 
se zde nachází řada ordinací, lékárna i  byty.  
Další velkou dokončenou akcí jsou nové fa-
sády a zateplení na budovách základní školy. 
A  to jsme museli žádat o dotaci na  tuto akci 
celkem 7x!  Aby se nám na  nové fasády neprá-
šilo, podařilo se nám získat dotaci na čistící ví-
ceúčelové vozidlo na komunikace a chodníky, 
které určitě využijeme i při dalších činnostech.  
Investovali jsme do  turistické infrastruktury 
a získali dotace  na výstavbu cyklostezek. První 
byla vybudována v úseku od kostela ve Vižňově 

až po  státní hranici s  Polskem směrem 
na Nowe Siodlo. V současnosti je ve výstavbě 
i další etapa cyklostezky a  to opět  od koste-
la ve Vižňově směr Starostín. Tato trasa bude 
také asfaltová a doplněná zelení. Dotace na re-
generaci veřejné zeleně?  Přestože se výsledek 
dostaví zhruba  do tří let, je na tomto projektu 
již dnes vidět, že se podařil: Lidé na lavičkách 
v parcích a pod rozkvetlými stromy jsou toho 
důkazem. K těmto tzv.  tvrdým - investičním 
– projektům můžeme dále přidat letošní  do-
tace na  zateplení školky a  hasičárny v  Mezi-
městí. V  tomto  týdnu  nám byly potvrzeny 
i  fi nanční prostředky na  opravu komunikace 
k  ČOV a  zadnímu traktu Cedimy a  Proma 
Rehy.  Sečteno a podtrženo – za poslední vo-
lební období byl rozpočet města Meziměstí 
posílen na dotacích o částku převyšující 63 
miliónů. Je to  úctyhodné číslo! Budoucnost? 
Mezi velké investice bude patřit rekonstruk-
ce inženýrských sítí v  Alpské Vísce, stavební 
parcely pro rodinné domy v  Jiráskově čtvrti 
a nová komunikace v Březové. A samozřejmě  
rekonstrukce středu města, opravy chodníků, 
komunikací, mostků  nejen v  Meziměstí, ale 
také v Ruprechticích, Vižňově, Březové a Sta-
rostíně.  Pro realizaci těchto projektů je nutný 
tým pracovitých lidí. Členové  naší  kandidát-
ky budou jistě zárukou dalšího rozvoje obce 
a návaznosti na již realizované projekty. Již teď 
Vám děkujeme za podporu, kterou nám v ko-
munálních volbách za  několik dnů projevíte. 

 Pavel Hečko, místostarosta, 
lídr kandidátky ČSSD 

pro komunální volby 2014

Cílem je řádné řízení a spravování města ve prospěch občanů

Otázky pro lídra kandidátky do Zastupitelstva města Hronova 
Mgr. Helenu Kudelovou:

 www.cssd-nachod.cz



 www.cssd-nachod.cz

 Placená příloha novin ECHO, připravil Okresní výkonný výbor ČSSD v Náchodě ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD náchodského okresu.

Místní organizace ČSSD NÁCHOD Místní organizace ČSSD VELKÉ POŘÍČÍ

Místní organizace ČSSD JAROMĚŘ Místní organizace ČSSD BROUMOV

Účastnit se komunální politiky znamená víc, 
než že máte rádi město, ve kterém žijete. Zna-
mená to především, že se cítíte být odpovědní 
za jeho proměny  i za jeho každodenní život. 
Tak to vnímám i já. Nenadávat někde v kou-
tě, že tohle nejde, tamto by mělo být jinak. 
Nebýt zahořklým kverulantem. Tím se nic 
nezlepší. Mnohem lepší je aktivně se pokusit 
věci kolem sebe změnit. A nemusí to být hned 
nějaký velký projekt. Mám rád  jedno čínské 
přísloví, které říká: Lepší, než proklínat tmu, 
je zapálit jedinou svíčku. Když k  tomu při-
dáte i  trpělivost, cílevědomost a  usilovnou 
práci, pohnete i problémy, které se zdály být 
neřešitelné. Pohnete jimi, ale nesmíte být 
sám. A  to je druhá věc, která v  komunální 
politice platí: Nebýt na to sám. Zastupitelská 
demokracie a vůbec demokracie jako systém 

staví na  týmové práci i  schopnosti činit 
s  ostatními rozumné kompromisy v  zájmu 
celku. Ať jste už maximálně přesvědčeni, že 
máte v  něčem úplnou pravdu a  máte právo 
tuto pravdu prosazovat, věřte, že pořád pla-
tí: Vaše práva končí tam, kde začínají práva 
druhého. S těmito principy jdu do komunál-
ních voleb v  Náchodě, s  těmito principy se 
ztotožňuje celý tým kandidátky České strany 
sociálně demokratické, který mám tu čest 
vést.  Máme rádi město, ve  kterém žijeme 
a  přijímáme za  jeho proměny i  každodenní 
život svůj díl odpovědnosti. Než bychom na-
dávali, že něco nejde, raději zapálíme byť jen 
jedinou svíčku, než bychom proklínali tmu. 
Přijďte k volbám a pojďte do toho s námi!
 Jan Birke, starosta Náchoda, 
 lídr kandidátky ČSSD

Program sociální demokracie ve  Velkém 
Poříčí považuje za  prioritu zvýšení bez-
pečnosti v  naší obci. Čím dál více dochází 
k  drobným krádežím, potulování různých 
podezřelých živlů po  obci. Chceme  opět 
zřídit vlastní obecní policii. Žádná dojíždě-
jící policie nás neochrání tak, jako ta naše. 
Pěší hlídka v ulicích budí větší respekt, než 
ta, která dvakrát za den projede po hlavním 
tahu.  Prostředky by se na ní v rozpočtu na-
šly a  ona by si na  sebe i  částečně vydělala. 
Najatá náchodská městská policie se taky 
platí. S bezpečností souvisí náš návrh na vy-
užití obecního pozemku vedle Roubalo-
vých, který chceme  přeměnit na víceúčelo-
vé sportoviště, nouzovou přístupovou cestu 

do koryta řeky Metuje, parčík pro maminky 
s dětmi.  Podpoříme  vybudování několika 
stání pro automobily, aby nekomplikovaly 
dopravní situaci u hostince U Hanušů. Další 
naší prioritou je dokončení protipovodňo-
vých opatření i pro „Horní konec“ Velkého 
Poříčí. Vybavíme naše dobrovolné hasiče 
další moderní technikou. Podpoříme práci 
s mládeží, ve sportovních oddílech i zájmo-
vých sdruženích. Co se mně jako zastupiteli 
nelíbí? Malá informovanost občanů i   za-
stupitelů o záležitostech obce! Vedení obce 
nevyslyšelo můj návrh, aby byla veřejná 
zastupitelstva nahrávána – pro ty, kteří se 
nemohou jednání zúčastnit, i  pro dohle-
datelnost, jak konkrétní  zastupitel pro Vás 
pracuje a  co říká. Vytkl bych i  nedotažení 
některých smluv, které byly nakonec pro 
obec nevýhodné. Příkladem jsou pozemky 
Aulichových na náměstí a výkup některých 
pozemků okolo protipovodňového kanálu. 
Konkrétně jde o  případ pana Vávry, který 
špatným výkupem jeho pozemku ze strany 
obce brání našim zemědělcům, aby dělali 
svojí práci tím, že je nechce pouštět na jimi 
obdělávaná pole.   Kandidátka ČSSD  je tým, 
který Vám chce naslouchat, a  pokud nám 
dáte větší důvěru, tak i plnit Vaše požadavky. 
Přijďte k volbám a vystavte  účet končícímu 
zastupitelstvu obce. Rozhodněte, kdo Vás 
bude další čtyři roky zastupovat. Naše ná-
zory najdete i na okresních stránkách ČSSD 
v odrážce volby na www.cssd-nachod.cz
 Jan Prouza, lídr kandidátky ČSSD

Specifi ckou roli v  Jaroměři má jeho měst-
ská část Josefov. Proč? Josefov je památko-
vou rezervací v Královském věnném městě 
Jaroměř. Současný stav tomu ale vůbec ne-
odpovídá. Na  turisty zde čeká nemilé pře-
kvapení, jsou to skupinky nepřizpůsobivých 
občanů lemující hranice křižovatek, kde 
produkují jen nepořádek - o jejich chování 

ani nemluvě. Ve středu městské části Josefov 
chybí veřejné WC. Špatný dojem vyvolává 
revitalizace Masarykova náměstí. Park při-
pomíná prašnou „Saharu“ a k tomu zde při-
bývají chátrající neobydlené městské byty. 
Mohl bych pokračovat dále… Slova však nic 
nezmění, pomůže jen usilovná práce a po-
zvednutí Josefova na úroveň standardu pa-
mátkových rezervací. Proto je nutné se v za-
stupitelství města této lokalitě více věnovat, 
proto je  zapotřebí zlepšit práci technických 
služeb, přeorganizovat práci městské policie 
a  důslednou kontrolou zamezit přílivu ne-
přizpůsobivých občanů. K  této proměně je 
důležité učinit první krok - a to jít k volbám, 
volit ČSSD a tím nastartovat zlepšení stavu 
celé lokality Josefova. 
 Jaroslav Šupík

 Vážení spoluobčané, 
před čtyřmi lety jsem Vám představil tým 
kandidátů, který v  komunálních volbách 
získal Vaši důvěru. Za  tu bych Vám chtěl 
poděkovat a myslím si, že nyní je ten správ-
ný čas se ohlédnout, zda naše sliby byly spl-
něny. Jsem rád, že mohu nyní zodpovědně 
prohlásit - většina bodů programu byla spl-
něna, nebo se na nich v současné době in-
tenzivně pracuje. Je však pravdou, že se na-
jdou body, které se nám naplnit nepodařilo. 
O  důvodech jejich nesplnění není třeba 

spekulovat. Buď nedošlo k  dohodě s  ko-
aličními partnery - nebyla ochota o  nich 
diskutovat, nebo na  ně nezbyl zvoleným 
zástupcům čas. Musím také podotknout, 
že ne každý ze zvolených zástupců odváděl 
svoji práci nejlépe. Proto Vám nyní před-
stavuji nový program pro následující voleb-
ní období a také novou kandidátní listinu. 
Najdete v ní zkušené lidi z komunální poli-
tiky i nové tváře. Zástupce, kteří svoji práci 
v  minulém volebním období neodváděli 
nejlépe, tam již nenajdete. Mezi hlavní pri-
ority patří v programu ČSSD pro Broumov 
zlepšení bezpečnosti, Jsem přesvědčen, že 
kromě zvýšeného dohledu nad bezpečností 
ve městě (spolupráce státní a městské poli-
cie, kamerový systém apod.) je nutné se za-
měřit na samotné příčiny kriminality a po-
rušování veřejného pořádku. V  Broumově 
je nutné jasně popsat a  určit lokality, kde 
dochází ke zjevnému či skrytému vzniku so-
ciálně vyloučených lokalit. Dokážeme – li si 
defi novat, kde takové  lokality jsou, můžeme 
na ně zaměřit naši pozornost. Můžeme tam 
směřovat objektivy bezpečnostních kamer 
i rajóny posílených policejních hlídek. Mezi 
naše další priority patří  zachování standardu 
zdravotní péče a  podpora vzdělávání. Čes-
ká strana sociálně demokratická mění naši 
zemi k lepšímu, pokud podpoříte naše kan-
didáty, dokážeme to u nás v Broumově také.
 Ondřej Habart, předseda MO ČSSD 
 Broumov, lídr kandidátky



1. Mgr. Petránek Karel 
51 let, vydavatel novin ECHO
Náchod 

2. Mgr. Jindra Miroslav 
47 let, ředitel agentury
Lipí

3. Mazáč Josef 
39 let, výrobně-technický náměstek
Staré Město  

4. Šustr Libor 
35 let, administrativně technický 
pracovník, Babí

5. Bc. Krynková Daniela 
42 let, spolumajitelka obchodu 
Běloves 

6. Ing. Žák Vladimír 
56 let, jednatel ELEKTROIN, s.r.o. 
Náchod 

7. Žďárek Oldřich 
50 let, živnostník
Náchod 

8. Bohadlo Ladislav
56 let, technik 
Náchod 

9. Ing. Vik Milan 
45 let, ředitel fi rmy 
Staré Město 

10. Mgr. Olšanová Jana 
44, středoškolská učitelka 
Náchod 

11. Ing. Hronek Michal 
39 let, vedoucí vývoje 
Náchod 

12. Zima Jan
37 let, specialista obchodu 
Náchod 

13. Hloušek Rostislav 
46 let, ředitel provozovny 
Náchod 

14. Vintr Jan 
37 let, prodavač 
Náchod 

15. Jarošová Helena 
63 let, majitelka realitní kanceláře 
Náchod 

16. Rathouský Jiří 
29 let, živnostník 
Náchod 

17. Rykr Jiří
58 let, podnikatel
Náchod 

18. Mgr. Dvořák Jakub 
47 let, učitel
Náchod 

19. Dušek Jaroslav
61 let, jednatel 
Dušek Automa,s.r.o., Babí

20. Hrodková Šárka 
39 let, zdravotní sestra 
Náchod 

21. Bartoš Jan
39, tiskař 
Lipí 

22. Krynek Milan
48 let, výtvarník
Běloves 

23. Faltys Jaroslav
69 let, badatel
Náchod 

24. Hůhniak Pavel
64 let, radioamatér 
Náchod 

25. Koubek Matyáš, Dis. 
31 let, technik
Náchod 

26. Hanuš Jiří
67 let, domovník
Náchod 

27. Vintera Vladimír
77 let, obchodní zástupce 
Náchod 

VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI



VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI
pro Náchodpro Náchod

Náchod – město pro spokojený životNáchod – město pro spokojený život
1. Obnova sportovního areálu Hamra 
Kompletní rekonstrukce všech sportovišť pro míčové hry a atletiku, 
jejich rozšíření o  nové sportovní možnosti jako je např. tréninko-
vá dráha pro inline bruslaře, vybudování nového zázemí, propojení 
s bazénem.

2. Proměna sociálně vyloučených lokalit
Pokračování v  již započaté přeměně sociálně vyloučených loka-
lit v místa pro pěkné bydlení. Jedná se rekonstrukce domů v Ruské 
a Anglické ulici na Kašparáku a jejich pronájem nebo prodej bezpro-
blémovým lidem.

3. Dokončení Karlova náměstí 
     a revitalizace zámeckého kopce
Závěr Karlova náměstí přeměnit v důstojný nástup na zámecký ko-
pec, vytvoření malého amfi teátru pro pořádání kulturně společen-
ských akcí. Společně s Památkovým ústavem připravit a postupně re-
alizovat obnovu zeleně, pěšin a parkových prvků na zámeckém kopci 
včetně rekreačně sportovních ploch.

4. Kdo třídí, ten šetří
Zavedení nového způsobu svozu komunálního odpadu, který fi nanč-
ně zvýhodní občany, kteří poctivě třídí odpad. Úprava četnosti svozu 
kontejnerů na tříděný odpadu v místech, kde je nyní nedostačující.

5. Bezpečnost a pořádek
Důsledná kontrola problémových míst Městskou policií ve  spolu-
práci s  Policií ČR a  dalšími institucemi, razantní postih vandalizmu, 
výtržnictví, obtěžování, aplikace návykových látek a dalších sociálně 
negativních jevů páchaných problémovými občany na  veřejně pří-
stupných místech. Čistá pěší zóna.

6. Vzhled a údržba majetku města
Rekonstrukce a opravy dožitých chodníků v centru města a v lokali-
tách Branka, Třešinky, Klínek, Nový Svět, Karlův kopec, Běloves, Babí, 
Vrška. Opravy a  rekonstrukce ulic Purkyňova, Řezníčkova, Na  Dráž-
kách, U Kočovny, Polní, Vítkova, V Zákoutí. Podpora požadavků ob-
čanských rad příměstských částí. Údržba zanedbaných ploch v ma-
jetku města. 

7. Rozpočet a fi nance
Nadále zachovávat vyrovnaný rozpočet, snižovat mandatorní výdaje 
a posílit výdaje na investice, stanovit jasná pravidla pro podporu de-
veloperských projektů v oblasti bydlení. Maximálně využívat dotační 
programy z EU, státu a kraje.

8. Projekty a záměry
Zlepšení parkování na sídlištích. Úprava břehů Metuje včetně uložení 
teplárenského potrubí do země. Dráha pro rekreační inline bruslaře. 
Průzkum náchodského podzemí – potvrzení nebo vyvrácení legendy 
o podzemních chodbách. Vybudování denního stacionáře pro senio-
ry a zdravotně postižené občany. Pokusit se jednat o zřízení léčebny 
dlouhodobě nemocných v  náchodské nemocnici. Vytipování místa 
a  zřízení multifunkčního zařízení pro pořádání kulturních, sportov-
ních a společenských akcí většího rozsahu. Vytváření nových relaxač-
ních míst vhodných  pro pěší občany města.

9. Školství, kultura a sport
Nová koncepce mateřských a základních škol s ohledem na demo-
grafi cký vývoj. Podpora amatérské kultury formou grantového sys-
tému. Vytvoření nové kulturně společenské tradice v  rámci rozvoje 
Evropského města Náchod - Kudowa Zdrój jako jeden z nástrojů po-
sílení turistického ruchu. Podpora zábavních akcí pro malé děti. Za-
chování stávajícího způsobu fi nancování sportu a objemu fi nančních 
prostředků na sportovní aktivity jako jeden z nástrojů prevence kri-
minality mládeže. 

10. Obchvat. Tepna. 
Obchvat: Podporujeme severní variantu obchvatu, ale budeme pro-
sazovat i vypracování studie proveditelnosti druhé možnosti vedení 
obchvatu – tedy tunelu.
Tepna: Nejsme nadšeni ze záměru soukromého vlastníka pozemků 
bývalé Tepny na  vybudování „Obchodního centra Náchod“ a  proto 
budeme prosazovat změnu územního plánu včetně zastavovací stu-
die pro danou lokalitu.

MY SVÉ SLIBY PLNÍME!MY SVÉ SLIBY PLNÍME!
 

Přijďte k volbám do městského zastupitelstva Přijďte k volbám do městského zastupitelstva 
v Náchodě ve dnech 10. a 11. října 2014v Náchodě ve dnech 10. a 11. října 2014



ZODPOVĚDNOST   
SPOLEHLIVOST  DŮSLEDNOST

47 let, ředitel agentury, zastupitel města Náchoda od  roku 
1998, předseda tělovýchovné komise, člen správní rady Kulturní 
a sportovní nadace, člen dozorčí rady Beránek Náchod a.s.,  člen 
dozorčí rady společnosti LESY Města Náchoda s.r.o. 
Bydlí na Lipí, angažuje se v házené, je spoluorganizátorem 
společenských akcí na Lipí

Mgr. Miroslav JINDRA

Mezi jeho priority v  uplynulém vo-
lebním období patřila podpora spor-
tu. Za  jeho působení jako předsedy 
sportovní komise se významně  po-
dařilo navýšit finanční prostředky 
rozdělované jednotlivým sportovním 
klubům z městského rozpočtu. Jelikož 
bydlí na  Lipí  zaměřil se také na  pro-
blematiku příměstských částí a  jejich 
podporu.

Josef MAZÁČ
39 let,  výrobně - technický náměstek Stavebního bytového 
družstva Náchod
Bydlí ve  Starém Městě, je aktivním sportovcem a  členem 
kontrolního výboru města Náchoda. 

Svým neústupným postojem se významně 
zasloužil o prosazení stavby nového mostu 
u Technických služeb. Původní stavba byla 
z  havarijních důvodů několik let zavřena 
pro automobilový provoz a přístup na Skal-
ku a  do  Starého Města tak byl možný jen 
přes most na  Drtinově náměstí. Upozornil 
i na možnost získání dotace na tuto stavbu. 
Občané Starého Města tak nemusejí čekat 
další roky na realizaci úplně nového velké-
ho mostu, který by měl být součástí nové 
silnice směrem na sídliště SUN.

56 let, jednatel fi rmy ELEKTROIN, s.r.o.
Bydlí v Náchodě, je členem fi nančního výboru města 
Náchoda

Ing. Vladimír ŽÁK

Jeho fi rma ELEKTROIN prováděla 
stavbu dlouho slibovaného schodiště 
na  sídliště SUN od  zimního stadionu, 
čímž se pro obyvatele sídliště význam-
ně zvýšil komfort pěší dostupnosti 
z  centra města. Jejich zásluhou je 
i nové schodiště od základní školy T.G.
Masaryka dolů k  řece Metuji. Z  mapy 
města tak zmizel další dlouho kritizo-
vaný „bolák“. Schodiště je tak celoroč-
ně bez problémů schůdné pro školáky 
i další obyvatele přilehlých lokalit.

56 let, technik v náchodské teplárně
Bydlí v Náchodě, poradce v oblasti elektrotechniky 
a bezpečnostní techniky

Ladislav BOHADLO

Neúnavný bojovník proti vandalizmu 
a  poškozování městského a  soukro-
mého majetku nepřizpůsobivými spo-
luobčany. Razantně vystupuje proti 
rušení nočního klidu a ničení majetku 
opilci, kteří se vracejí z  restauračních 
zařízení. Prosadil umístění bezpeč-
nostní kamery v  Jugoslávské ulici, 
které monitorují dění v  této lokalitě 
v  denních i  nočních hodinách. Jako 
předseda samosprávy odpovědně řeší 
problémy spojené s  problematikou 
vandalizmu, alkoholizmu a  požívání 
návykových látek v okolí bydliště.

35 let, administrativně technický pracovník Auto-Branka s.r.o.
Bydlí na Babí, člen komise Životního prostředí a čistoty města

Libor ŠUSTR

Prosadil obnovu dětského hřiště 
na Karlově kopci v Bělovsi. Jako člen ko-
mise životního prostředí a čistoty města 
se zaměřil na způsob třídění a likvidace 
komunálního odpadu. Jeho heslem je 
„Kdo třídí, ten šetří“.  V  tomto duchu 
intenzivně shromažďuje informace 
o  možnostech a  způsobech třídění 
a  svozu komunálního odpadu v  jiných 
městech, kde se tento systém osvědčil 
a připravuje návrh, který by se dal pou-
žít v Náchodě. 

50 let, živnostník, majitel úklidové fi rmy
Bydlí v Náchodě,  veškerý svůj volný čas věnuje sportovním 
aktivitám dětí a mládeže.

Oldřich ŽĎÁREK

Založil rychlobruslařský klub BK Ná-
chod, který se v  zimě věnuje rychlo-
bruslení na krátké dráze (short-track) 
na  zimním stadionu v  Náchodě 
a v létě jezdí na kolečkových bruslích. 
V obou těchto sportech vychoval ně-
kolik reprezentantů české republiky. 
V  komunální politice s  doposud ne-
angažoval.

Volby do Zastupitelstva města Náchoda se konají v pátek 10. října a v sobotu 11. října
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VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI

Vždy něco Vždy něco 
navíc!navíc!

VyhrajteVyhrajte
200 Kč200 Kč

Vyluštěte křížovku 
a znění tajenky zašlete 

společně s Vaším jménem 
na e-mail: 

pronachod@seznam.cz 
nebo SMS na tel. 

776 596 606 
do 10. 10. 2014.

Deset šťastných výherců 
od nás obdrží 200 Kč

My své sliby My své sliby 
plníme!plníme!

Je dobré míti svého poslanceJe dobré míti svého poslance

S Východočechy pracuji S Východočechy pracuji 
na dopravním řešenína dopravním řešení

Jsem ráda, že v  Náchodě kandiduje 
do zastupitelstva města skupina lidí pod 
hlavičkou Východočechů. S Karlem Pe-
tránkem a Mirkem Jindrou jsme spolu-
pracovali již v  roce 
2012, kdy hnutí 
V ÝC HOD O Č E ŠI 
vznikalo a  poprvé 
jsme kandidovali 
v krajských volbách. 
Získali jsme 4 man-
dáty v zastupitelstvu 
Královéhradeckého 
kraje. Tento úspěch 
byl i  jeden z  důvo-
dů, proč jsem kan-
didovala na  třetím 
místě za hnutí ANO 
Andreje Babiše v  parlamentních vol-
bách a  stala se poslankyní Parlamentu 
ČR. Pro komunální politiky je dobré 
mít přímou podporu jak poslanců par-
lamentu tak krajských zastupitelů. Ať je 

to pomoc při získávání dotací, včasném 
poskytování informací nebo „leštění 
klik a  otevírání dveří“ na  příslušných 
ministerstvech. Jelikož jsem v  posla-

neckém klubu hnutí 
ANO mám velice 
blízko k  důležitým 
ministerstvům fi -
nancí a  pro místní 
rozvoj, které jsou při 
rozdělování dota-
cí pro města a  obce 
klíčová. Věřím, že 
úspěšná spoluprá-
ce s  Východočechy 
z Náchoda bude po-
kračovat i  po  pod-
zimních komunál-

ních volbách a umožní tak naplnit jejich 
volební program.

Mgr. Martina Berdychová, 
poslankyně Parlamentu ČR 

a krajská zastupitelka

Pro město a  jeho obyvatele je důležité, 
aby se prostředí ve  městě zlepšovalo 
a  ubývalo překážek 
a  omezení, které ži-
vot ve  městě kom-
plikují. Někdy není 
potřeba ani prove-
dení náročných in-
vestičních záměrů. 
Stačí provést dílčí 
úpravy, které situaci 
v  místě zlepší. Bylo 
by zapotřebí propo-
jit komunikacemi 
lépe centrum města 
v  údolí a  příměst-
ské části na  úbo-
čích. Propojení Klínku jednoduchým 
mostem pro pěší přes železniční trať 
s  Komenského ulicí by zlepšilo určitě 
dostupnost této části nejen pro rodiny 
s  malými dětmi. Lokalita pod vyhlíd-
kou a  nad nemocnicí by potřebovala 
postupný rozvoj sítě komunikací, který 
by umožnil výstavbu rodinných domů 
blíže ke  středu města, než jak je tomu 
v  současnosti. Obyvatelé částí měs-
ta, které jsou dobře dostupné, nemusí 

do  centra města dojíždět automobily 
a  v  centru zhoršovat dopravní situaci. 

Nevyhovující je také 
stav dopravní obsluž-
nosti Karlova náměs-
tí v  oblasti budovy 
Prioru. Zlepšení by 
přineslo prodloužení 
stávající komunika-
ce od  obchodního 
střediska Lidl skrze 
areál bývalé Tepny až 
ke  Karlovu náměs-
tí. Součástí města je 
i jeho okolí.
Obchvat dopravy 
mimo Náchod i přes 

některé problémy, které vyvolává, nemá 
alternativu. Určitě by ale stálo věnovat 
pozornost také přímému napojení že-
lezniční tratě od Hronova přes Náchod 
do České Skalice. Taková trať pokračují-
cí přímo na Hradec Králové a Prahu by 
byla přínosem pro celý širší region a ur-
čitě byla variantou k autobusové a auto-
mobilové dopravě.   

Alexandr Skalický - architekt, 
Ateliér ASMM 

Náchod – město pro spokojený životNáchod – město pro spokojený život
Proč VÝCHODOČEŠI?Proč VÝCHODOČEŠI?
VÝCHODOČEŠI je středo - pra-
vicově zaměřené politické hnu-
tí působící v  Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji, které vznik-
lo v  roce 2012 z  rozpadajícího se 
a nefunkčního krajského uskupení 
politické strany SNK-ED. V  sou-
časné době mají  VÝCHODOČE-
ŠI čtyři zástupce v  zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje a  po-
slankyni Martinu Berdychovou, 
která kandidovala za  hnutí ANO 
Andreje Babiše. Pod hlavičkou 
VÝCHODOČECHŮ kandiduje 
v  nastávajících komunálních vol-
bách ve dnech 10. a 11. října celá 
řada nezávislých uskupení a sdru-
žení z  mnoha měst a  obcí obou 
krajů, tedy i my u nás v Náchodě, 
kteří jsme v minulých volbách há-
jili barvy SNK-ED.

Trocha historieTrocha historie
Když jsme se připravovali na mi-
nulé volby, měli jsme jako opozič-
ní zastupitelé jasno. Pokud se má 
v Náchodě něco změnit, musí dojít 
k  radikální změně ve vedení rad-
nice, kterou tehdy ovládala ODS 
v koalici s KDU-ČSL a SOS. Proto 
již před volbami probíhala jedná-
ní s  další opoziční stranou ČSSD 
a nově kandidující TOP09 o mož-
né povolební spolupráci a  v  pří-
padě volebního úspěchu převzetí 
moci na radnici. A tak po krátkých 
povolebních jednáních ještě s  tak 
zvanými „odpadlíky“ z  ODS Pat-
rioty vzniká Čtyřkoalice v  čele se 
starostou Janem Birke. Přesto, že 
tomuto levicově – pravicovému 
skupení někteří moc šancí nedá-
vali, úspěšně jsme spolupracovali 
celé 4 roky. Sešla se totiž parta lidí, 
kteří nehleděli na svoji politickou 
příslušnost, ale na to, aby se v Ná-

chodě něco udělalo a  po  letech 
stagnace změnilo k  lepšímu. A to 
se myslím podařilo.

Pochvalme se, Pochvalme se, 
nikdo jiný to za nás nikdo jiný to za nás 
neudělá!neudělá!
Jsem rád, že se za poslední 4 roky 
podařilo v Náchodě „vyléčit“ řadu 
letitých boláků. Mezi největší 
akce patří bezesporu autobuso-
vý terminál, o  kterém se mluvilo 
již od  revoluce. Zbourání starých 
veřejných WC a  přeměnu místa 
na park s hřištěm pro děti, zateple-
ní všech mateřských a základních 
škol. Podařilo se nám prosadit 
stavbu nových mostů Na  Skalce 
a  u  pivovaru, kompletní rekon-
strukci ulice od pivovaru do Tře-
šinek, soubor ulic na  Babí. Ne-
smím zapomenout ani na prostor 
po  vietnamské tržnici za  radnicí, 
kde se nám na poslední chvíli po-
dařilo zachránit původní žulovou 
dlažbu v Krámské ulici, která měla 
být nahrazena asfaltem. Patří sem 
i  navýšení fi nančních prostřed-
ků na  sport a  jejich rozdělování 
sportovním klubům, na  čem má 
lví podíl Mirek Jindra. Rada také 
schválila náš návrh na  zpřísnění 
pravidel při pronájmu městských 
bytů. Díky tomu došlo k význam-
nému snížení obsazenosti obec-
ních bytů nepřizpůsobivými spo-
luobčany.

BudoucnostBudoucnost
V našem volebním programu ne-
najdete populistické a  pěkně se 
poslouchající, ale nereálné sliby 
typu obnovy lázní, vybudování 
obchvatu nebo výkupu pozemků 
po bývalé Tepně. Stojíme nohama 
pevně na zemi a víme, co si naše 

město může dovolit. Chceme se 
nadále věnovat bytové problema-
tice a  ve  spolupráci se SBD pře-
měnit zanedbanou lokalitu Ruské 
ulice a  její okolí na  Kašparáku 
v místo důstojného a klidného by-
dlení bez nepřizpůsobivých živlů. 
Ostatně první krok jsme již udě-
lali a jeden dům v této lokalitě již 
prochází kompletní rekonstrukcí.  
Dalším důležitým bodem je cel-
ková obnova areálu Hamra s mož-
ností širokého využití pro pořádá-
ní sportovních i  kulturních akcí. 
„Kdo třídí, ten šetří“, heslo, které 
v souvislosti se svozem komunál-
ního odpadu od občanů asi nemu-
sím vysvětlovat. V  našem voleb-
ním programu najdete celou řadu 
konkrétních opatření směřujících 
k  uskutečnění našeho motta: Ná-
chod – město pro spokojený život. 
Teď už je to jen na Vás, vážení vo-
liči, zda vůbec přijdete v pátek 10. 
nebo v sobotu 11. října k volbám 
a komu dáte svůj hlas.

Mgr. Karel Petránek, 
radní a zastupitel města Náchoda
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 Proměny Náchoda za uplynulé 
období můžete sledovat nejen 
za  denního světla, ale i  v  noci. 
Odpočinkové zóny s herními prv-
ky, centrální náměstí, proměna 
prostor bývalé tržnice za  radnicí, 
prameník IDA, autobusové ná-
draží či propojovací schodiště 

šplhající k  sídlišti SUN – všechna 
tato nová či proměněná místa 
mají  večer  a  v  noci zajímavou 
poetiku kombinující estetické 
i  užitné hodnoty. Nabízíme Vám 
několik těchto pohledů zachy-
cených objektivem fotoapará-
tu v  čase, kdy subtilní světelné 

podmínky umožní dívat se na sta-
rá známá místa novýma očima. 
Neznamená to však, že bychom 
vám pro budoucnost chtěli sli-
bovat náchodské proměny, které 
uvidíte jen a  jen za  pomocí pří-
stroje pro noční vidění…

 (zleva starosta Jan Birke, radní 
Mirek Brát)  Je v  komunální poli-
tice prostor  pro humor a legraci? 
„Pravda asi je, že podobných ham-
letovských gest s úsměvy v pozadí  
je méně, než vážných situací, které 
spíše než smích provází soustře-
děný obličej.  Na straně druhé, ko-
munální politika je o těsném kon-
taktu s každodenní realitou a není 
lepšího romanopisce, který střídá 
vážné a  humorné stránky lépe, 

než je sám život.“, říká Mirek Brát. 
„ Mít smysl pro humor je důležité 
vždy a  všude. Smích vás uvolní 
a  někdy i  pomůže získat dosta-
tečný odstup od  nějaké stresující 
situace, kterou později vyřešíte 
rychleji a  lépe.  Pokud se mě ale 
zeptáte, jestli znám nějaké vti-
py o  starostech? No, tak alespoň 
jeden… To se takhle v  malém 
městě v  pozdní hodinu z  jednoho 
restauračního zařízení  vypotácí  

společensky unavený občan. Jde 
kolem starosta a  začne mu skoro 
otcovsky domlouvat: Václave, že 
se nestydíš. Podívej se na  sebe. Jsi 
na špatné cestě! „Proč já na špatné 
cestě? Je to obecní cesta, tak, ať 
se za tu špatnou cestu stydí obec“    
No, aby to stejné nebylo u  nás, 
maximálně se snažíme investovat 
do rekonstrukcí našich městských 
komunikací... se smíchem Jan 
Birke.

 Za  týden budou občané roz-
hodovat o  složení nového Měst-
ského zastupitelstva v  Náchodě. 
Pevně věřím, že lidé k  volbám   
přijdou v  hojném počtu, protože 
svobodné volby jsou vždy oslavou 
demokratických principů. Lidé, 
kteří k volbám přijdou, tím dávají 
jasně najevo, že nechtějí, aby běh 
a  směřování města  určovala ná-
hoda, ale jejich volba. Velmi se mi 
líbí slova bývalého vrchního veli-
tele spojeneckých expedičních sil  
v Evropě  za druhé světové války 
a  pozdějšího prezidenta Spoje-
ných států amerických generála 
Dwighta Eisenhowera,který řekl: 
„Historii svobodných lidí nepíše 

náhoda, ale volba. Jejich volba!“
Jsem přesvědčen, že lidé budou 
ve  volbách rozhodovat moudře, 
uvážlivě a odpovědně. O důvěru 
voličů v  těchto volbách usiluje 
i  kandidátka ČSSD, kterou mám 
tu čest vést. Je na  vás, abyste 
zvážili přínos sociální demokra-
cie pro rozvoj města v  uplynu-
lých čtyřech letech, kdy byli naši 
zastupitelé součástí náchodské 
Čtyřkoalice. Vaší volbou potvrdí-
te, že nevěříte na náhodu a chce-
te, aby naše městská kronika byla 
vždy popsána řádky historie svo-
bodných lidí. 
 Jan Birke, starosta Náchoda, 

lídr kandidátky ČSSD 

DÁVÁME NÁCHODU NOVOU 
MODERNÍ TVÁŘ
PROSAZUJEME ROVNOMĚRNÝ 
ROZVOJ CENTRA MĚSTA 
A PŘÍMĚSTSKÝCH OBLASTÍ
PODPORUJEME PŘÍPRAVU 
SILNIČNÍHO OBCHVATU MĚSTA
BUDEME DÁLE ZLEPŠOVAT POHYB 
MĚSTEM PRO HANDICAPOVANÉ 
A STARŠÍ OBČANY 
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