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1. června 1969 se v Náchodě narodil Jan Birke, 

poslanec a od roku 2012 starosta Náchoda

Před  covidem mistři, po covidu mistři – furt mistři 
Dlouhá sezóna východočeské ligy 

mužů v  basketbalu skončila kon-
cem května obhajobou titulu pro 
BK BIZONI Náchod. Po  základní 
části byl tým Bizonů na  1. místě 
tabulky s  bilancí 23 výher a  pouze 
jedné porážky z  palubovky Hořic, 
které skončily na 3. místě. Následně 
bylo na  programu čtvrtfi nále proti 
týmu Trutnova, který skončil na 8. 
místě. Hrálo na dva zápasy, nejdří-
ve v Trutnově, kde BIZONI vyhráli 
66:56 a odvetu si doma již zkušeně 
pohlídali. Tím postoupili do FINAL 

FOUR a  jako 1. tým po  základní 
části měli výhodu domácího pro-
středí a pořadatelství.

V  sobotním programu bylo od-
polední semifi nále BK BIZONI Ná-
chod - Draci Vysoké Mýto a po ur-
putné bitvě a  podařené koncovce 
zápasu byl výsledek 71:69 pro do-
mácí a tím postup do nedělního fi -
nále. To začalo v 16 hodin a domá-
cí hostili Svitavy. Náchod se dostal 
od začátku do vedení, nejvíce až o 8 
bodů, ale hosté se vždy dokázali do-
táhnout na  poločasový stav 32:31. 

3. čtvrtina měla stejný průběh jako 
1. poločas, domácí udržovali těsné 
vedení 48:45. Následovala poslední 
desetiminutovka fi nále a  celé sezó-
ny. První minuty 13:2 pro domá-
cí, za  bouřlivého hukotu fanoušků 
v  zaplněné hale stavebky, dali klid 
a jistotu dohrát a slavit výhru 71:61.

Děkujeme úžasným fanouškům 
na skvělou atmosféru, pořadatelům 
za  odvedenou práci a  sponzorům, 
bez kterých by to v dnešní době ne-
šlo.

Předseda oddílu

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

POHÁDKOVÝ ŠMAJD
Sobota 11.6.2022 

Start: 13-15 hod. sokolovna

Blahopřání
V tomto týdnu oslavila
paní Věra Káňová

významné kulatiny.
Všechno nejlepší,
hlavně zdravíčko,

přejí kamarádi chataři.

NĚMČINA K
Jazykové kurzy

1.-4. ročník
Konverzační kurz (5. ročník)

Tel. 603 440 969
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Poděkování
 Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za  přístup zdravotních sester (empatii, 
vstřícnost, profesionalitu) zejména Haně 
Krtičkové, Kateřině Kroulové a Evě Pul-
trové psychiatrického oddělení v Novém 
Městě nad Metují pod vedením primář-
ky Aleny Railové. Lidem, kteří se věnují 
duševnímu zdraví. Většinou si člověk 
uvědomí důležitost každé práce až tehdy, 
když má možnost buďto si danou práci 
zkusit, zažít, popřípadě vidět a tzv. „být 
u  toho“. Aktuálně psychiatrická péče 
prochází změnami. Změny, které jsou 
důležité už proto, že se na  toto odděle-
ní dostávají lidé, kteří potřebují podpo-
řit, nasměrovat a  nedokážou si pomoci 
sami. Lidi, kteří se necítí psychicky v po-
řádku. Všichni, včetně sester, se vždy 
s  úsměvem a  s  vlídným slovem snažili 
podpořit každého, bez odsuzování, vždy 
s respektem.                              Srdečně J.Š.

Vždy jsem byl dalek toho, abych si 
vyměňoval s  někým názory prostřed-
nictvím novin, protože raději volím pří-
mou cestu, tedy říct si to z očí do očí.  
V  tomto případě to ale prostě nejde 
jinak proto, že se Miroslav Hofmann 
ve  svém článku Pan Balcar a  trestní 
oznámení, který byl publikován v novi-
nách ECHO v čísle 12 z 27. května 2022, 
dopouští objektivně nepravdivých vý-
roků a  nad míru akceptovatelnou se 
dotýká mé osoby. 

V uvedeném článku autor mimo jiné 
uvádí: „…pan radní Maur patří k  těm 
klíčovým postavám zodpovědným 
za porušování regulačního plánu, který 
sám osobně schvaloval“. Jak lze snadno 
zjistit, zastupitelem jsem v  inkrimino-
vané době nebyl a  na  stávajícím regu-
lačním plánu jsem se nepodílel nijak 
odborně, osobně, a  dokonce ani jako 

politik. Navíc odpovědnost za regulační 
plán a dohled nad jeho dodržováním je 
ve výlučné kompetenci státní správy.  

Dlouhodobě vedená kampaň Miro-
slava Hoff manna proti vedení Nového 
Města nad Metují a některým jeho zastu-
pitelům je – jak se domnívám – vyvolá-
na tím, že prostě „neskáčeme, jak píská“ 
a  nesdílíme jeho názory. Proto tolikeré 
dehonestace a dezinformace z jeho stra-
ny i na stránkách těchto novin. 

Pane Hofmanne, váš výše citovaný 
výrok týkající se mé osoby významně 
pokřivuje skutečnost. Osobně se cítím 
takovým jednáním dotčen a  poškozo-
ván v  očích veřejnosti, kterou jsem se 
rozhodl jako zastupitel a radní, ve svém 
volném čase zastupovat.  A protože váš 
zmíněný výrok je objektivně a  pro-
kazatelně nepravdivý, dovedlo mě to 
k přesvědčení, že jste překročil hranici, 

kterou jsem ochoten při vašich úto-
cích na  mou osobu tolerovat. Rozhodl 
jsem se opustit tábor těch, kdo pokorně 
a trpělivě mlčí třebas z přesvědčení, že 
musejí snášet jako veřejně činné osoby 
vyšší míru kritiky, nebo třeba prostě jen 
proto, že se nechtějí hádat a  mít klid 
v interakci s někým, kdo není schopen 
přijmout jiný názor. 

Onou pomyslnou hranicí je pro mne 
přesvědčení, že vaše výroky v  uvede-
ném článku překračují zákonné hranice 
a  zakládají kvalifi kaci vašeho jednání 
jako pomluvy podle § 184 trestního 
zákoníku. A  protože věřím, že žijeme 
v právním státě, rozhodl jsem se na vás 
podat trestní oznámení s tím, že se jím 
orgány činné v  trestním řízení budou 
adekvátně zabývat. Po tolika atacích již 
nevidím jinou možnost, než jednat tak-
to.              Vilém Maur 

Pan Hofmann a trestní oznámení

VZPOMÍNKA
Dne 14. června 2022 by oslavil 60. narozeniny 

pan Josef Jirák
z Borové.

  Kdo jste ho znali a měli ho rádi,

vzpomeňte s námi.

Manželka Věra s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 8. 6. 2022 uplynul 1 smutný rok,

kdy nás opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička, 

paní Věra Blažková
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná maminka Věra, manžel Jaroslav, 

dcera Tereza, syn Jára a vnučka Deniska.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Mám 16letého syna a chtěl by podnikat, zařídit si živnostenský 
list. Je to možné?

Ano, k vydání živnostenského listu je však třeba souhlas jak zákonné-
ho zástupce, tak přivolení opatrovnického soudu.

Podle živnostenského zákona lze požadavek plné svéprávnosti pro 
zahájení podnikání nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce. V souladu 
s občanským zákoníkem pokud udělí zákonný zástupce nezletilého souhlas k samostatnému 
podnikání, stává se nezletilý způsobilý k takovému jednání. K platnosti souhlasu se vyžaduje 
přivolení soudu. Soud bude přitom zkoumat celkovou vyspělost nezletilého, a zda splňuje ale-
spoň základní podmínky pro zahájení živnostenského podnikání.

Kromě dalších povinností, které jsou obecně spojeny se zahájením samostatné výděleč-
né činnosti, je tedy nutné požádat přímo soud o přivolení k  souhlasu zákonného zástupce 
a na základě rozsudku požádat o vydání živnostenského oprávnění na příslušném živnos-
tenském úřadě. S podáním návrhu k soudu vám můžeme pomoci v naší advokátní kanceláři.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Kdo to je? Jak vypadá? Kolik mu 
je? Už léta hltáme brilantní články 
kritika všemožných nešvarů na  novo-
městské radnici, vyhlížíme další a další 
příspěvky, které se vyznačují neúnav-
ným bojem za  pravdu a  neutuchající, 
stravující vášní pro spravedlnost. Jen 
díky němu víme, kolik podlosti, níz-
kosti a  korupce se skrývá za  zavře-
nými dveřmi naší radnice. Jen díky 
němu víme, že jsme v  rukou banditů, 
kteří naše město cupují a  rdousí jako 
draví vlci. Jen díky němu už nemáme 
o vedení města nejmenší iluze a jen če-
káme, kdy se konečně na  světlo světa 
dostanou i další kauzy (jako například 
stavba podzemní atomové elektrárny 
na Bobečku nebo starostův harém plný 
cizokrajných krásek, placených z  roz-
počtu města). Jen díky němu víme 
všechno, úplně všechno – ale kdo to je? 
 Pod jeho monumentálními články 
(Do  kamene tesat!) stojí jen pouhé 
a skromné: Miroslav Hofmann. Většina 
čtenářů ho obdivuje pro jeho nezpo-
chybnitelné morální kvality, někteří 
z nás jsou však hlavně fascinováni jeho 
spisovatelským géniem: má břitké pero 

a  úderný jazyk jako Karel Havlíček, 
hluboké, až encyklopedické znalosti 
jako Karel Čapek a  citlivé srdce jako 
Jan Neruda. Zůstáváme v údivu na vol-
bou jeho slov – každé z nich má váhu 
a zvuk jako výstřel z kanónu. Zaostřete 
schválně své bystré oči na způsob, jak 
používá slova jako neštítit se, podvod, 
podvodný, podvodně, lež, lživý, lži-
vě, hrozně, tvrdě, zásadně, pokřivený, 
marný, čest a slušnost. Jen vskutku vel-
ký duch umí napsat větu: „Proti prav-
dě se velmi obtížně bojuje.“ Tak pěkně 
to neuměl povědět ani Mistr Jan Hus.
 Ale opět? Kdo je onen pisatel nad 
jiné povolaný? Nikdo z nás ho nezná, 
přitom bychom ho tak rádi pozna-
li. Pisatel Miroslav Hofmann, ať už je 
to kdokoliv, je pro nás tajemným za-
chráncem. Tolik nám připomíná fi l-
mového mstitele Zorra, který se vždy 
v  pravou chvíli dostaví, aby zachránil 
dívku před zneuctěním, dostavník 
před přepadením nebo vesnici před 
vypálením. Zorro všechny zachrání, 
ale nežádá potlesku ani díků, uni-
ká nepoznán, zůstává za  ním jen to 
písmeno vyseknuté kordem. Hrozi-

vý Zorro! Stejně tak náš nestranný 
a  nesobecký ochránce našich domo-
vů za sebou nezanechává nic než svůj 
zlověstný podpis: Miroslav Hofmann! 
 Bojíme se jediného: až zanedlouho 
celý náš národ pozná, jakého neohro-
ženého ochránce pravdy a mstitele vší 
nespravedlnosti jsme u  nás v  Novém 
Městě po  celá léta hanebně ignorova-
li, postaví mu v Praze pomník jak dělo 
a my novoměstští budeme jako zpáteč-
ničtí zápecníci všem pro smích. Ob-
čané, jednejme, dokud je čas! Buďme 
jako dobří rodáci první, kdo prvnímu 
mezi námi vztyčíme důstojný pomník! 
Pojďme se sejít poslední červnovou 
sobotu na  náměstí, vyprávějme si, co 
kdo ví o  onom tajemném Miroslavu 
Hofmannovi. Kdo to vlastně je? Je to 
skutečné jméno nebo jen pseudonym? 
Nebo snad zástupné jméno za  celý 
novinářský syndikát, mozkový trust? 
Prostě, kdo ví cokoli, co nám pomůže 
odhalit totožnost našeho dobrodince, 
nechť se dostaví na červnovou slavnost 
25. června v  18 hodin na  Husově ná-
městí.              Spolek Ať žije Miroslav!

(René Andrš)

Důstojný pomník pro tajemného zachránce
Nového Města nad Metují

Již po  sedmačtyřicáté vás zve TJ Sokol Starkoč na pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 1866“.  V  sobotu 18. června 
2022 se bude průběžně vyrážet mezi sedmou a jedenáctou ho-
dinou na pěší a cyklo trasy z vlakového nádraží ve Starkoči. Pro 
turisty budou připraveny tři pěší trasy na 11, 20 a 31 km a dvě 
cyklotrasy pro horská a silniční kola na 33 km a jednu trasu pro 
horská kola na 66 km.

Nová trasa „Pohádková cesta“ na 7 km je určena především 
pro děti. Po  trase bude plno pohádkových bytostí a  trasa je 
vhodná i pro kočárky. Trasy vedou atraktivními místy našeho 

okresu okolím Náchoda, přehrady Rozkoš, Č.Skalicí, Ratibo-
řicemi, kolem hradů Ryzmburk a  Vizmburk přes Č.Kostelec, 
kolem rybníků Brodský a  Špinky, kolem  pomníků Myslivce 
a na Brance ve Vysokově. V cíli pochodu na koupališti ve Star-
koči obdrží každý účastník krásný „Pamětní list“ a sladkou od-
měnu. Na Startu a v cíli bude možné zakoupení turistické vizit-
ky pochodu. Využijte 18. června velmi výhodného vlakového 
spojení do Starkoče a zpět za nízké skupinové slevy.

Za TJ Sokol Starkoč
Jaroslav Rufer

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Světlý byt 1+1 v os. vlastnictví 
v Orlické ulici v Dobrušce. Okna jsou 
orientována na jihozápad  a zajišťují 
příjemný výhled. Bytová jednotka je 
situována ve 4. nadzemním podlaží.

Venkovská chalupa , klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou .....................................2 390 000,- Kč
Chata na  oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ...........................1 590 000,- Kč
Obchodní  prostory v Náchodě  Komenská ul. s výlohami .......................................10 000,- Kč/měs.+sl.
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách ....................................7 990 000,- Kč
Chata nad vodní nádrží Jahodnice v obci Úbislavice u Jičína .............................................2 490 000,- Kč

Cena: 2 400 000,- Kč

NĚMČINA
Překlady - běžné, odborné,

soudní (kulaté razítko)

Tel. 603 440 969

 
 
 
 
 
 

 

 

KURZ  NA 

   
www.autoskolanachod.cz 

 
Autoškola Náchod s.r.o. Mlýnská 189 , Náchod , mobil: 775 995 995   

Moderní návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum má do jed-
noho roku vzniknout na Hvězdárně v Úpici. Soustředění většiny astronomických 
pozorovacích výstupů do jednoho místa povede k větší atraktivitě pro návštěvníky. 
Centrum za zhruba čtyři miliony korun má najít místo v objektu slunečního dom-
ku. Financování projektu musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Novinky na úpické hvězdárně 

VZPOMÍNKA
          Dne 4.6.2022 by se dožil 70 let

pan Jan GREIFENDORFER
z Velkého Poříčí,

dlouholetý pracovník ATASu

Manželka
a dcera s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 10. června 2022 uplynou
3 smutné roky od okamžiku,

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček,  

pan Václav Rejzek z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 

Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 8. 6. 2022 uplynul 1 smutný rok od chvíle,

kdy nás náhle opustila maminka, babička a teta,

paní Věrka Blažková 
z Nového Města nad Metují.

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

Stále a s láskou v srdci vzpomínají

švagrová Lenka s rodinou.
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Basketbalisti BK Bizoni Náchod, 
kategorie U14, se dva týdny po vyni-
kajícím výkonu mladších hráčů U11 
vydali bojovat o  nejlepší umístění 
ve smíšeném východočeském přebo-
ru mladšího žactva. Turnaj nejlepších 
čtyř týmů pořádal v neděli 24.4. bas-
ketbalový klub BK NAPOS Vysoká 
nad Labem. Se soupeřem v semifi nále 
jsme se naposledy potkali v základní 

části soutěže na konci listopadu, a to 
jsme je v domácím prostředí dokáza-
li pořádně potrápit. Věřil jsem, když 
v posledních zápasech šla forma týmu 
lehce vzhůru, že dokážeme se soupe-
řem držet krok. Ale bohužel nám 
chyběla nejen bojovnost a  týmovost, 
ale především vůle poslouchat svého 
trenéra. Prohra v semifi nále s BK Ústí 
nad Orlicí byla zasloužená.

A tak jsme se začali chystat na boj 
o  bronz. Nastupovali jsme hned 
po  semifi nále proti odpočatějšímu 
domácímu týmu z BK NAPOS Vyso-
ká nad Labem. Nebyla to pastva pro 
oči, ale opravdový boj o každý metr 
hřiště, o každý bod. Před skvělou ku-
lisou (velký dík patří našim fanouš-
kům, kteří neúnavně a hlasitě hnali 
naše hráče dopředu) se odehrál vy-
rovnaný zápas, hodný boje o medai-
li. I když jsme neustále vedli, nemoh-
li jsme soupeři odskočit víc než na 
9 bodů. V  polovině poslední čtvr-
tiny jsme zvýšili na  38:26 a  mohlo 
se zdát, že je rozhodnuto. Nebylo. 
Soupeř se nevzdal a po sérii promě-
něných košů byl stav 2 minuty před 
koncem jen 40:36. Po  té přišlo pár 
neproměněných šancí na obou stra-
nách. Až dvacet sekund před kon-
cem po  precizně zahraném signálu 
jsme dali koš, který rozhodl o  tom, 
že bronzové medaile putují do  Ná-
choda. 

Radost dětí a nás trenérů byla ob-
rovská.  Děkujeme za  podporu rodi-
čům, fanouškům a  přátelům basket-
balu a všem přejeme hodně osobních 
a sportovních úspěchů.

Za BK Bizoni Náchod,
Pavel Bors, trenér

Další bronzová medaile putuje do Náchoda!

MV č.34/2016 Sb. 

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profes :

Náchod

Nabízíme:
5 týdnů dovolené
pracovní poměr
na dobu neurčitou
odměny při pracovních
a životních jubileích
stravné
jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.

Další informace
na tel. 491 433 286

www.prumstavnachod.cz       

Posledních dvacet let jsem vy-
sázel tisíce stromů, které začína-
jí vytvářet prstenec okolo Nového 
Města, a nelze ho po obou stranách 
silnice k  Vrchovinám přehlédnout. 
Součástí staveb, které jsem realizo-
val, byla zeleň vždy neoddělitelnou 
součástí. Možná si ani neuvědomí-
te, že před Albertem, Penny, DLNK 
nebo ve čtvrti Kaštánky rostou javo-
ry, lípy, kaštany nebo podél budoucí 
ulice Dubinky je vysázena dubová 
alej. Město výsadbu stromů nejenom 
nepodpořilo, ale dokonce hledalo 
záminky, jak výsadbě bránit nebo 
dokonce stromy kácet.

Mimo sázené zeleně vyrostly jako 
nálet u  budovy, kde mám kancelář, 
tři modříny. Nevybíraly si místo 
a  rostly 1 metr ode zdi a nad vede-
ním plynu a  elektřiny. Poškozovaly 
nejenom budovu, ale i práci majite-
le autoservisu. Protože stromy byly 
napadeny hnilobou, požádali jsme 
v  zimě o  kácení. Neúspěšně. Úřad 
si objednal v  Brně znalecký posu-

dek tak, aby mohl kácení zamítnout. 
Spolu s odvoláním vše představovalo 
mnoho zbytečné práce, omezování 
v  činnosti a  nemalé výdaje. Káce-
ní snad další zimu. Úředník splnil 
zadání a  to, že zbytečné náklady 
na  znalce z  Brna platíme z  našich 
daní, nikdo neřeší. 

Kulaté razítko je mocná zbraň. 
Má-li ho v rukou bezpáteřní úředník 
poslušně plnící zadání shora, dokáže 
přetvořit výkon funkce v  diktaturu 
mocipánů. Vše je umocněno, pokud 
je úředník dosazen na své místo bez 
příslušných znalostí.  

Stromy ve  městě mám rád. Při-
nášejí pohodu do ruchu života. Ne-
vhodné stromy i kácím, pokud lidem 
pohodu berou. Nabádám Vás také 
stromy sázet. Pokud ale chcete jen 
trochu veřejně vyjádřit svůj kritic-
ký názor na práci mocipánů z Volby 
pro město a lidovců, tak Vám je ne-
doporučuji kácet. Pouze doufejte, že 
padnou po  místních volbách spolu 
s mocipány.                   Václav Zilvar

Novoměstské příběhy - Mocipáni

Muzeum Náchodska společně s  tradičním výrobcem hodinek PRIM, společností ELTON hodinářská z  Nového 
Města nad Metují, připravili na hlavní letní sezonu výstavu nazvanou „Hora ruit – Od slunečních hodin až po Prim-

ky“. Jak název napovídá, výstava seznámí návštěvníky se způsoby, jakými naši 
předci v minulosti měřili čas, ale i s  tradicí místní výroby hodin a hodinek. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na  přesýpací hodiny, diptychové sluneční hodiny nebo 
vzácné kapesní vřetenové hodiny z první poloviny 18. století. Jádrem výstavy však 
bude vývoj hodinek PRIM, které dnes vynikají ve světě především tím, že vyrábějí 
hodinky v malých sériích s vlastními strojky. Návštěvníci se mohou těšit na jeden 
z prvních modelů Spartak a unikátní ladičkové hodinky ELTON. K vidění budou 
ale i další staré i nové modely hodinek Prim, budíky, nástěnné a stolní hodiny, pů-
vodní výkresová dokumentace, či součástky přibližující proces výroby. Vyzkoušet 
si také budete moct práci hodináře a zasednout k hodinářskému stolu. Vernisáž 
výstavy je 16. června od 17 hodin ve výstavní síni v Tyršově ulici v Náchodě.

Od slunečních hodin po PRIMKY

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

Zastaralé vybavení v učebně infor-
matiky na Základní škole v  Malých 
Svatoňovicích už je minulostí. Díky 
dotacím mohla škola třídu zmoder-
nizovat a vybavit nábytkem i novými 
počítači. „Zrekonstruovali jsme učebny 
informatiky, přírodopisu a cizích jazy-
ků. Vylepšení se tak dočkalo prakticky 
celé patro školy,“ říká Dagmar Koste-
lecká, ředitelka ZŠ Malé Svatoňovice. 
Výuku zde zkvalitňují nové tabule 
nebo interaktivní dataprojektory.
„U projektů na podporu vzdělávání 
klademe důraz na technické obory 
nebo na výuku cizích jazyků. K tomu je 
třeba nezbytné zázemí, a právě na jeho 
budování jsou naše dotační programy 
zaměřené,“ vysvětluje v  souvislosti 
s  investicemi do svatoňovické ško-
ly Barbora Procházková, manažerka 
MAS Království – Jestřebí hory.

Zmodernizovali
učebny

chemické výrobní družstvo,

 významný výrobce a prodejce nátěrových hmot

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

 přijme pracovníka/ci/ do expedice nátěrových hmot

  na pozici: 

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
souckova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 174
Adresa provozovny: Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují-Krčín

SKLADNÍK
POŽADUJEME:  

 SOŠ, SOU
 zkušenosti s prací ve skladovém hospodářství 
 znalost obsluhy vysokozdvižného vozíku  
 časovou fl exibilitu, samostatnost, odpovědnost
 základní znalost práce na PC
 dobrou fyzickou kondici

NÁPLŇ PRÁCE: 

 příjem výrobků, skladování a expedice výrobků
 vedení skladové evidence
 obsluha vysokozdvižného vozíku   

NÁPLŇ PRÁCE: 

 práci ve společnosti s dlouholetou tradicí   
 jednosměnný provoz
 5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na stravování

     a další fi remní výhody 

Nástup dle dohody.



4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Fanoušci náchodského pivovaru se mohou těšit na  další 
novinku. PRIMÁTOR začne stáčet víc druhů piv do plechovek. 
Na výlet tak už nebudete muset jen s ochuceným radlerem, ale 
budete si moct zpestřit den s jejich ležáky nebo i tolik oblíbenou 
Tchyní.   

„V  plechovkách už máme 
výčepní pivo Antonín a ochu-
cené radlery s  příchutí černý 
rybíz a limetka a také loňskou 
novinku – velmi oblíbený tro-
pický citrus yuzu. Nabídku 
našich piv v plechovkách jsme 
se rozhodli letos významně 
rozšířit,“ popisuje ředitel pivo-
varu Petr Kaluža. Nově to bude 
nejprodávanější náchodské 
pivo: PRIMÁTOR 11 Ležák, 
typický zástupce českého le-
žáku. Do plechovek se dostane 
také vlajková loď náchodského 
pivovaru – PRIMÁTOR Pre-
mium. A  opomíjená nezůsta-
ne ani tolik populární Tchyně, 
i ona se dočká plechu.

Tchyni dostanete i v plechu. 

DELTA – Centrum zdraví a krásy s.r.o.
Ul. Náchodská 272, Dolní Radechová

www.masazedelta.cz, (+420) 732 547 693 

50%
DO 30.6.2022!

Nevadí, pro nové zákazníky tu máme 50% slevu 
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ/HO ODBORU
 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Místo výkonu:   Město Hronov
Pracovní poměr:  doba neurčitá, hlavní pracovní poměr 
   se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení:  9. platová třída 
Předpokládaný
termín nástupu:  1. srpna 2022, případně dle dohody 
Podání přihlášky:  do 22. 6. 2022 do 14:00 hodin

Pracovní náplň:
•     organizační a technické zajištění provozu a údržby zimního stadionu, sportovišť 

ve vlastnictví města a autokempu Velký Dřevíč     
• zajištění údržby a oprav nemovitostí a věcí movitých v evidenci odboru
• zajištění výběrových řízení na dodavatelsky prováděné práce a opravy 
• zajištění příslušných revizí 
• zajištění revizí dětských hřišť
• organizace Ligy neregistrovaných hokejistů
• spolupráce při zajišťování sportovních akcí pořádaných městem, Plesu 

sportu a Hronovské pouti 
• zajištění pracovníků pro řádný chod zimního stadionu a autokempu

Požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání technického směru výhodou 
• komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost řídit, vést 

a motivovat pracovní kolektiv, organizační dovednosti, schopnost spolupráce
• velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Outlook)
• řidičské oprávnění sk. B a zkušenosti v řízení

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města
www.mestohronov.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍKA/STRÁŽNICE
MĚSTSKÉ POLICIE

Místo výkonu:   Město Hronov
Nabízíme:   pracovní poměr na dobu určitou
   (do úspěšného složení zkoušky),
   poté na dobu neurčitou 
Platové zařazení:  5. platová třída
   (do úspěšného složení zkoušky), 
                              8. platová třída
   (po úspěšném složení zkoušky)  
Předpokládaný
termín nástupu:  1. 8. 2022, případně dle dohody 
Podání přihlášky:  do 8. 7. 2022 do 12:00 hodin

Požadavky:
• věk minimálně 21 let 
• státní občanství ČR 
• vzdělání úplné střední s maturitou 
• zdravotní způsobilost, fyzická kondice dle § 4c) zákona č. 553/91 Sb.,

 o obecní policii 
• bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.,

 o obecní policii 
• řidičské oprávnění sk. B 
• komunikační schopnosti 
• znalost práce na PC 
• praxe v bezpečnostním sboru výhodou 

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města
www.mestohronov.cz

POHÁDKOVÁ CESTA 
 

18. 6. 2022 
 

START:  I 9:30 – 11:00 

CÍL:   
TRASA: 7 km 

VSTUP:  - K  

- K  

z   

www.tjsokol.starkoc.net 

V  pondělí 6. června 2022 představil 
současný starosta Náchoda Jan Birke 
nové volební hnutí složené z  kandidá-
tů do  podzimních komunálních voleb 
a logo, které bude kampaň provázet.

Tým 27 kandidátů je složený z členů 
ČSSD a z větší části z nezávislých kan-
didátů bez politické příslušnosti. Půjde 
tedy o  sdružení ČSSD a  nezávislých 
kandidátů pod názvem JAN BIRKE 
PRO NÁCHOD, které se bude ucházet 
o hlasy voličů v nadcházejících podzim-
ních volbách do  Zastupitelstva města 
Náchoda. Ty se uskuteční ve dnech 23.-
24. 9. 2022.

„Pozici starosty jsem se rozhodl ob-
hajovat již počtvrté. Tentokrát jsem 
ke  spolupráci oslovil celou řadu lidí, je-
jichž práce a  životních úspěchů si velmi 
vážím. Jsou to lidé, kteří v Náchodě léta 
žijí a pracují a aktivně se zapojují do spo-
lečenského života. Protože řada z  nich 
by nikdy nekandidovala za  žádnou po-

litickou stranu, zvolil jsem formu kan-
didátky s  podporou ČSSD, kde najdou 
své místo lidé ze všech možných profesí. 
Někteří se doposud politicky nijak nean-
gažovali, a přesto jsou jako nezávislí kan-
didáti ochotni nabídnout své zkušenosti 
a  znalosti ve  prospěch práce pro město 
Náchod,“ vysvětlil Jan Birke proč tento-
krát nebude kandidovat pod hlavičkou 
ČSSD.

„Počítám samozřejmě i  se součas-
nými  kolegy zastupiteli, kterých máme 
aktuálně v zastupitelstvu 11 z celkového 
počtu 27. To jsou lidé, o  které se mohu 
dlouhodobě opřít a společná práce má své 
viditelné výsledky. Ve volbách v roce 2018 
jsme se ziskem 32,4 % hlasů získali nej-
vyšší počet mandátů, tj. 11, v těch letoš-
ních budu považovat za úspěch jakýkoliv 
počet mandátů, který toto číslo převýší,“ 
uvedl Jan Birke.

Hlavními tématy pro další volební 
období jsou:

   (mimo jiné i v areálu bývalé Tepny) 

„Toto jsou ta nejzásadnější témata, 
jejichž realizaci, potažmo dokončení se 
chceme společně věnovat. Ušli jsme už 
za  těch 12 let pořádný kus cesty a  cíle, 
které jsme si v minulosti stanovili, se díky 
skvělému týmu daří realizovat. Věřím, že 
tenhle tým posune naše město zase o krok 
dál,“ dodal Jan Birke. Mezi kandidáty, 
z  nichž je osm žen a  19 mužů, nechy-
bí lékaři, pedagogové, hasiči, sportovci, 
podnikatelé, zdravotní sestra, nebo fi l-
mař a novinář.

JAN BIRKE PRO NÁCHOD
Starosta Jan Birke představil volební hnutí osobností pro komunální volby 2022



*Rozvedený 50 let 175/85 nejezdící autem hledá 
štíhlejší ženu z Náchoda, která má ráda přírodu. 
Jen vážně. Tel. 721 655 611

*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Hronově u 
náměstí. Nájem 6500Kč + topení 1700Kč. Vratná 
kauce 12000Kč. Tel.:603 77 09 77

*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda. Tel. 739 
056 230
*Pronajmu v Hronově zrekonstruovaný byt 2+1, 
56m2, nájem 8.000 Kč + energie a vratná kauce. 
Tel. 739 155 617
*Vyměním byt 1+3 + balkon v osobním vlastnic-
tví ul. Hronova Náchod za byt 1+1 nejlépe v os. 
vlastnictví v Náchodě + doplatek. Tel. 776 608 821
*Pronajmu menší garzonku v Hronově. Tel. 608 
66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 bezbariérový Nové 
Město nad Metují a okolí. Tel. 602 177 248
*Pronajmu vybavený (i nevybavený) byt 
2+kk, 55m2 v  centru Náchoda, dlouhodo-
bě, nájem + energie, 3mesíční vratná kauce. 
K nastěhování 7/22. Tel. 720444788

* Mladá rodina koupí byt v Č. Kostelci, 
Novém Městě či České Skalici. krause.tj@se-
znam.cz, tel: 775761497

*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel. 608 110 041

*Pronájem garáže Náchod, Dobrošovská ulice. 
Volná ihned. Kontakt  telefon 732 772 292
*Pronajmu garáž v centru Náchoda, ul. Raisova. 
Cena 1400 Kč měsíčně. Volat 727 977 055.
*Pronajmeme nebytové prostory v Novém Měs-
tě nad Metují, zkolaudované jako ordinace, pří-
zemí, 105 m2, 7.500 Kč/měsíčně. Možnost i jako 
kancelář. 733 735 709

*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší výměru. 
Platím ihned a hotově. Tel: 773 585 290
*Prodám chatu se zahradou o výměře 346m2 
v  zahrádkářské kolonii v N.Městě nad Metují - 
Krčín. Telefon 605 746 991.
*Koupím RD v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
606 069 658
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní Rade-
chové, list vlastnictví 208, par. Č. 2079, celková 
výměra 2591 m2, možno rozdělit na 2 části. Cena 
1.350 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

*Prodám EJOT H3  155 hmoždinky 24  200, 
EJOT průměr 65/16 zátky 40 100, Polystyren 100 
Isover EPS 70F 10 m2, Polystyren 20 Isover EPS 
70 F 7,5 m2, Unifi t 037 160 5,64 m2, Unifi t 037 80 
cca 6 m2, Naturoll Pro 160 cca 4m2. Ceny doho-
dou. Tel. 776 672 625
*Prodám kameny – labské valouny, vhodné jako 
dekorace do zahrady. Levně. Náchodsko. Tel.602 
145 222
*Prodám brano na otevírání dveří za 300 Kč. Top-
ný žebřík 60 cm šířka x 132 cm výška, za 600 Kč, 
dětské chodítko – cena dohodou. Tel. 774 59 59 81

* Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy a 
vše, co se týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 
907 510

*Koupím staré rybářské věci. Mobil 
730 935 935
*Koupím válcový šrotovník. Mob:603 487 428
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, že-
lezničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se 
železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, hodin-
ky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. 
Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a pří-
slušenství - objektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi cké materiály. TEL.: 777  559  451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, 
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 
559 451
*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, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice a 
známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci, veškeré hračky KDN aj., různé vláčky 
MERKUR aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fotoaparáty, rá-
dia, sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost) 
mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, knih, 
časopisů, obrazů, skla, porcelánu, hraček, 
vláčků, autíček, angličáků, hodin, hodinek, 
LP desek, CD a všeho možného, i na náhrad-
ní díly. TEL.: 777 579 920

*Hledám brigádu - úklid bytů, domů. Jsem spo-
lehlivá, doporučení mám. Náchod. V případě 
zájmu volejte 731524 511. Moc děkuji Eva.
*DVD??? Každým dnem se čitelnost DVD 
zmenšuje! Nemáte už DVD na čem přehrát? 
Převedu na Flash - Data Disk. DVD (video VTS) 
DVD -R DVD +R. +420 606 629 767
*Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, VHS a DV 
kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalit-
ně. Tel. 606 629 767
 *LOV DUCHŮ: Nabízím  řešení paranormál-
ních (anomálních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám 
geopatogenní zóny, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včet-
ně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena doho-
dou. Tel. 603 549 451

* Provádím sečení trávy rotační sekačkou a 
křovinořezem. Levně. Tel. 702 058 279

*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz 
knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 
777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku nebo 
DVD, levně. Tel. 777 554 484.

NEMOVITOSTI
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SEZNÁMENÍ

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2022

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

Vyklízení a likvidace 

Provádím tyto práce:

štuky, malby, bytová jádra, 
nátěry a další zednické práce, 

sekání trávy. Úklidy bytů
od 2500 Kč.

Tel: 604 174 332

Levně, rychle
a bez čekání

malování pokojů

pokládka podlah

sečení zahrad

renovace střech,
     oken a dveří

služby hodinového
     manžela 

Tel. 602 108 395

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT/REFERENTKA
ODBORU TAJEMNÍKA

Místo výkonu:   Město Hronov
Pracovní poměr:  doba neurčitá, hlavní pracovní poměr
   se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení:  9. platová třída
Předpokládaný
termín nástupu:  1. září 2022, případně dle dohody 
Podání přihlášky:  do 20. 6. 2022 do 12:00 hodin

Pracovní náplň:
Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí na těchto úse-
cích:
• ochrana životního prostředí a ovzduší
• vedení evidencí a hlášení na úseku odpadového hospodářství, ovzduší 

a čištění odpadních vod 
• vydávání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
• vydávání rybářských lístků 
• povodňová ochrana města 

Požadavky:
• minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• základní znalost zejména těchto právních norem: zák. č.128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 541/2000 Sb., o odpadech

• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
• komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost spolupráce

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města
www.mestohronov.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

REFERENT/REFERENTKA
FINANČNÍHO ODBORU

Místo výkonu:   Město Hronov
Pracovní poměr:  doba neurčitá, hlavní pracovní poměr 
   se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení:  9. platová třída 
Předpokládaný termín
nástupu:   1. září 2022, případně dle dohody 
Podání přihlášky:  do 20. 6. 2022 do 12:00 hodin

Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání s maturit-

ní zkouškou ekonomického směru (ekonomický směr lze nahradit praxí 
v podvojném účetnictví v délce min. 2 roky během předchozích 5 let)

• základní znalost zejména těchto právních norem: zák. č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty

• orientace v oblasti veřejné správy a jejího financování
• orientace v oblasti daní a poplatků (znalost daňového řádu)
• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
• komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost spolu-

práce

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města
www.mestohronov.cz

Pronájem komerčního prostoru
v České Skalici na náměstí, 80 m2. 

Vhodné na ordinaci, sídlo fi rmy, kadeřnictví, masážní salon atd. 
Prostory jsou v prvním patře, volné od 1.7.2022. Tel. 604 437 128
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222
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Regionální konference Léto 2022 představila novinky v Kladském pomezí
Ve  středu 25. května 2022 se 

v  návštěvnickém centru Pivovaru 
Primátor v  Náchodě uskutečnila 
tradiční regionální konference k za-
hájení turistické sezony s  názvem 
Léto 2022 v  Kladském pomezí. 
Účastníci si od zástupců měst, obcí 
i  turistických atraktivit vyslechli 
více než dvacet zajímavých prezen-
tací o novinkách, které letos chystají 
pro návštěvníky. 

Úvodního slova se ujal pan Zde-
něk Špringr, předseda správní rady 
Kladského pomezí, o.p.s., společně 
se starostou města Náchod Janem 
Birke a  sládkem Pivovaru Primá-
tor Pavlem Novákem. Náměstkyně 
hejtmana Královéhradeckého kra-
je, Martina Berdychová, společně 
s  Martinem Soukupem, ředitelem 
Královéhradecké krajské centrá-
ly cestovního ruchu, představili 
aktivity a  novinky v  našem kraji. 
Renomovaní hosté působící ve  sfé-
ře cestovního ruchu, jako je Nora 
Dolanská z  Metropolitní univerzity 
v Praze, Jaroslav Krejčí ze Sdružení 
turistických organizací a  Petr Jane-
ček z  Institutu turismu, představili 
svůj pohled na budoucnost turismu 
v České republice, pohovořili o roli 
destinačních společností, ale také 

informovali o  přípravě projektu 
e-turista. 

Markéta Venclová a Lenka Lem-
bejová, zastupující obecně prospěš-
nou společnost Kladské pomezí, 
představily nový směr marketingo-
vé komunikace i  vizuálu destinace 
včetně nového loga, které má zdů-
razňovat jedinečnost místa, evo-
kovat vstřícnost při návštěvě i opa-
kovaném pobytu, ale také odrážet 
vodní nádrž Rozkoš, jako jeden 
z  nejvýraznějších krajinných prvků 
regionu. Dále informovaly o příno-
su turistických produktů, které se 
za posledních deset let v oblasti zre-
alizovaly.

Poté již přišly na řadu prezentace 
zástupců z řad samospráv a turistic-
kých atraktivit Kladského pomezí. 
O tom, že ani malé obce nezahálejí, 
přesvědčila přítomné místostarost-
ka Žďárek Dagmar Šimková, která 
představila nově dokončenou cyk-
lostezku a  turistické informační ta-
bule. Zahradnictví a  kavárna Trees 
v  Červeném Kostelci je zajímavým 
místem v  srdci města, které propo-
juje příjemné prostředí s kulturním 
vyžitím a spoustou inspirace, o čemž 
pohovořil Aleš Žďárský.  Zdena 
Hovorková informovala o  nových 

interaktivních tabulích v  Dobro-
volném svazku obcí 1866 a  jejich 
vlivu na  zvýšení atraktivity území. 
Novinky ve  „Městě na  skále“ od-
prezentovala referentka cestovního 
ruchu Michaela Mináriková s  Ji-
řím Švandou ze zdejšího infocent-
ra. U  Libchyňského potoka vznikla 
nová geostezka, informační cent-
rum nově organizuje kurzy Nordic 
Walking s instruktorem, v létě pořá-
dá tematické komentované prohlíd-
ky města a v jeho prostorech můžete 
navštívit také interaktivní sál Město 

hodinek. Letní nabídku aktivních 
i  odpočinkových pobytů ve  slatin-
ných Lázních Velichovky, které jsou 
zaměřeny na  léčbu pohybového 
ústrojí, představila Pavla Šmídová. 
Malé lázně v  Náchodě-Bělovsi se 
staly oblíbenou volnočasovou des-
tinací. Markéta Tomanová ze zdej-
šího infocentra představila novou 
službu, kterou je možnost uspořádat 
piknik v zahradě obnovené Vily Ko-
menský. Návštěvníci mohou využít 
také venkovní relaxační zónu s vaky 
a  lehátky nebo zavítat na  některou 

z kulturních akcí, které se tu pravi-
delně konají. 

Šárka Čmelíková, ředitelka Kul-
turního a  informačního střediska 
Hronov, nalákala do zrekonstruova-
ného Čapkova mlýnu - Papírny, kte-
rý se otevírá veřejnosti. Návštěvníci 
se mohou těšit na expozici o městě, 
výrobě papíru, ale především o  ži-
votě sourozenců Čapkových, kteří tu 
trávili prázdniny u svých prarodičů. 
Richard Švanda, vedoucí odboru 
kultury, pozval do  Rtyně v  Podkr-
konoší, kde v  létě rozhodně nudu 
nezažijete. Připravují tu pestrý pro-
gram pro všechny věkové generace, 
od  vlastivědných procházek, přes 
večerní zážitkové vycházky s  po-
nocným, až po  hudební koncerty. 
Nejen po stopách Boženy Němcové 
nalákala do  České Skalice vedoucí 
odboru kultury Martina Zálišová, 
která představila letošní turistic-
ké zajímavosti a  atraktivity. Květa 
Jirmanová z  organizace Důl Jan 
Šverma informovala o  letošním 10. 
výročí od vzniku Hornického skan-
zenu v Žacléři. Unikátní památkové 
soubory jámy Jan a  Julie by mohly 
být v  budoucnu zařazeny mezi ná-
rodní kulturní památky.

Markéta Tomanová

Náchodská architektonická a pro-
jektová kancelář ATELIER TSUNA-
MI s.r.o. slaví právě v těchto dnech 30 
let od  svého vzniku. Po  skromných 
začátcích se společnost vypracovala 
mezi významné architektonické ate-
liéry v České republice. S její tvorbou 
se můžete setkat nejen v  naší vlasti, 
ale i v řadě evropských zemí, Brazílii 
a  Mongolsku. U  příležitosti tohoto 
významného výročí nabízíme našim 
čtenářům zajímavý rozhovor se za-
kladatelem a jednatelem ATELIERU 
TSUNAMI Ing. arch. Alešem Krtič-
kou. 

Slavíte 30 let působení na  trhu 
v  České republice, vzpomenete 
si ještě na  Váš první větší projekt 
a jeho realizaci?

První, a  z  mého pohledu pro náš 
další rozvoj zásadní, byl projekt a rea-
lizace továrny na výrobu plínek a dal-
ších hygienických výrobků Zisoft-
-Bobi, od roku 1997 Kimberly Clark, 
v  Jaroměři, jehož investorem byl 
původně Ing.  Vladislav Židek. Byla 
to vizionářská stavba oceněná nomi-
nací na titul  Stavba roku 1997, která 
v  tehdejší době neměla nejen ve  vý-
chodních Čechách konkurenci. Při 
jejím projektování jsme se museli se-
známit s celou řadou moderních „zá-

padních“ technologií a postupů, které 
v  té době v  Česku vůbec nebyly. Její 
otevření vzbudilo celorepublikovou 
pozornost. Tím jsme se dostali do po-
vědomí velkých investorů, mezi kte-
ré patří zejména Škoda Auto, a.s, pro 
kterou jsme projektovali již celou řadu 
nevýrobních budov, jako je technolo-
gické centrum, servisní a  tréninkové 
centrum, laboratoře kvality, centrum 
vývoje nebo kanceláře vrcholového 
vedení společnosti. Tyto realizace byly 
oceněny dvěma nominacemi na Stav-
bu roku 2012 a 2014.

ATELIER TSUNAMI projektoval 
řadu významných a  výjimečných 
staveb v Čechách i v zahraničí, které 
získaly řadu ocenění.  Který projekt 
byste si v Tsunami vybrali a umístili 
na pomyslné první místo? 

To je jako kdybyste chtěl po  ro-
dičích, aby vám řekli, které dítě mají 
nejradši. A těch dětí je poměrně hod-
ně. Přejdu proto raději taktně do sou-
časnosti a blízké budoucnosti. Máme 
ve spolupráci s vedením města rozpra-
covaný projekt revitalizace lázeňské-
ho parku v areálu starých lázní v Bě-
lovsi včetně rekonstrukce prameníku 
Jakub a jeho opětovného zprovoznění 
včetně pramenu Ida!  Dále připravuje-
me projekt ART Centra (viz obrázek), 

které bude důstojným zakončením 
Karlova náměstí v Náchodě a předpo-
lím nástupu na  zrekonstruovaný zá-
mecký kopec. Mimo Náchodsko je to 
například Galerie moderního umění 
EPO 1 v Trutnově nebo rekonstrukce 
Galerie Vysočina v Jihlavě.

Jste úspěšná firma se sídlem v Ná-
chodě a  silným vztahem ke  zdejší-
mu regionu. Kromě architektury, 
projevuje se to i v  jiných oblastech 
vašeho působení?

Architektura je doslova „umění 
stavět“ a od svých počátků spolupra-
cuje a  inspiruje se celým spektrem 
umění. Podporujeme hlavně dlouho-
dobější projekty zaměřené na umění 
a kulturu v našem regionu. Patří sem 
festivaly Theatrum Kuks, Jiráskův 
Hronov či náchodská Prima sezóna. 
Jsou to kulturní akce, které je potře-
ba podpořit a  udržet, aby i  nadále 
zůstaly součástí života na  Náchod-
sku. Nemohu a  nechci opomenout 
ani Nadaci Hieronymus, kterou jsem 
spoluzakládal v říjnu 1993 a která se 
v  celosvětovém měřítku věnuje od-
kazu slavného nizozemského malíře 
Hieronyma Bosche a  jeho následov-
níků. To je ale už téma na rozhovor 
v příštím roce…, končí naše povídá-
ní Aleš Krtička.

ATELIER TSUNAMI    30 LET S VÁMI

V měsíci květnu se v naší třídě Veverek věnujeme oslavám Dne matek, Dne 
rodiny, poznáváme a posilujeme mezigenerační vztahy.

Rádi jsme proto uvítali možnost navštívit muzeum starožitných kočárků, 
hraček a patentních listin v Náchodě, abychom prozkoumali, jak to za časů 
našich babiček i prababiček a dědečků i pradědečků vlastně vypadalo.

A že jsme toho k podrobnému průzkumu měli v budově muzea v ulici Za 
sodovkárnou v našem městě opravdu hodně. Náš ochotný a vstřícný průvod-
ce pan Hendl nás seznámil s nejrůznějšími zajímavostmi i raritami od hraček, 
kočárků, dobových vozítek, listin až po dobové fotografie a předměty. Dětem 
umožnil si některé exponáty nejen zblízka prohlédnout, ale i osahat a vyzkou-
šet. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Hendlovi za inspirativní pro-
hlídku jeho zajímavého muzea a popřát mu hodně spokojených návštěvníků.

Třída Veverek, MŠ Havlíčkova, Náchod - Plhov

Veverky navštívily muzeum


