Příští Echo vychází 16. září 2022
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Bílinské uhlí

530,-/1q

české regionální noviny

29 000 výtisků

www.novinyecho.cz

Do školy se Xiaomi
XIAOMI REDMI 9A 32GB 2.599,- Kč
XIAOMI REDMI 10C 64GB 3.799,- Kč
XIAOMI REDMI 10C 128GB 4.199,- Kč
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2.899,- Kč
4.099,- Kč
4.599,- Kč

Akce platí do 30.9.2022 nebo do vyprodání zásob.

Tato cena platí při odběru nad 20q !

akční nabídka pivovaru

Celý ceník na www.paliva-jelen.cz
Objednávky osobně: Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292
Telefonicky: 491 471 164, 606 223 635, 724 236 398

Gate

AKCE

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Velká soutěž Gate o ceny běží na našem webu
a Facebooku až do neděle 4.9. do 18:00.
www.gatenachod.cz/nemcina; FB: Jazyková škola GATE

15,90

S KARTOU

S KARTOU

17,01

POZOR! VYHRAJTE SLEVU NA KURZOVNÉM!

Soudní překlady – němčina
Tel. 603 440 969

AKCE

17,90

15,10

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Poděkování

Vzpomínka
Léta plynou jak tiché řeky proud,
vzpomínky nedají zapomenout.
Ve čtvrtek 1.9.2022 jsme vzpomněli smutné 4. výročí úmrtí
naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky

paní Mileny Trunečkové z Vysokova.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s námi.

Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří věnovali svůj čas, cestu a květiny na posledním rozloučení s panem Josefem Vítem ze Starkoče, od Mašinek.
Ale i těm, kteří nás v této těžké
chvíli podpořili písemným projevem.
S vděčností
zarmoucená rodina.

str.

Tel. 602 103 775
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Novostavba bungalovu se nachází
v klidné části obce Lhoty u Potštejna.
Dům je zděný, plně vybavený, kolaudovaný v r. 2020. Celková dispozice
obytné části nemovitosti je 3kk. Výmě2
Cena: 4 500 000,- Kč ra včetně zastavěné plochy je 698 m .

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Chata nad vodní nádrží Jahodnice v obci Úbislavice u Jičína.............................................. 2 390 000,- Kč
Venkovská chalupa, klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou....................................... 2 150 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci.............................. 3 600 000,- Kč
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách..................................... 7 990 000,- Kč
DB 1+1v Náchodě - SUN, po rekonstrukci, plocha 44,5 m2.............................................. 2 490 000,- Kč

Milí Náchoďáci,

Vzpomínání

jmenuji se Dita Vávrová a ucházím se o Vaše hlasy ve
volbách do zastupitelstva města Náchod. Je mi 42 let,
jsem právnička a bydlím s rodinou a naším pejskem v
Bělovsi.

Nejen ve výroční dny, ale velmi často
vzpomínáme na naši maminku

Jako advokátka pomáhám každý den lidem s jejich starostmi a problémy.
Uvědomuji si proto, jak je pomoc vám všem důležitá. Svoje zkušenosti chci
využít i při práci pro vás, občany Náchoda. Už tři roky se potkáváme
v právní poradně Novin Echo, kde vám bezplatně odpovídám na vaše dotazy.

Miroslavu Šrytrovou
a tatínka Václava Šrytra.
Maminka by 25. srpna oslavila 108.
narozeniny a tatínek 15. září 111. narozeniny. Všechno dobré jsme se naučili
od nich, ať už to bylo praktické nebo
morální. Dovednosti a vědomosti z našeho dětství a mládí nás provázejí celý život
a za to jsme rodičům nesmírně vděčni, a nikdy na ně nezapomeneme. S rodiči jsme
Dcery Míla a Lída se svými rodinami
žili v Bohuslavicích.			

Tichá vzpomínka
Dne 1. září 2022 uplynuly čtyři roky, co nás navždy opustila
po dlouhé nemoci naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička,

paní Marta Sobolová z Náchoda.
Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami

vzpomínka
JIŘÍ BORŮVKA
z Náchoda

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Leontina,
syn Jiří a dcera Lenka s rodinami

Ať je s námi v našich srdcích stále.
14. září 2022 uplyne dlouhých 20 let od tragické
smrti, kdy nás naposledy mohl potěšit svým
úsměvem a osobitým humorem náš milovaný
syn a bratr pan

Petr KREJČIŘÍK z Bělovse.
1. srpna by oslavil 47. narozeniny.
Stále vzpomínají rodiče a bratr Roman

Jako mamince tří dětí mi velmi záleží na jejich
vzdělání. Chci, aby měl v našem městě každý
možnost zvolit školku či školu podle svých
priorit. Podporuji inovace i moderní
technologie ve školách.

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

V oblasti sociální politiky je potřeba rozšířit
nabídku sociálních služeb a zajistit
dostupnost pomoci pro rodiny pečující
o svoje blízké. Více spojů MHD a lepší
podmínky pro cyklisty pomůže ulehčit
přetížené dopravě.

Nabízíme pozici

Aby se nám v Náchodě dobře žilo,
musíme dobře zvažovat jak upravovat
území města. Nechci zbytečně kácet
stromy. Více zeleně, vodních prvků
i úspora energií - to jsou dobré zprávy
pro Náchod :).

administrativní
pracovník odbytu
Plný úvazek
v Novém Městě n. M.

Dne 8. 9. 2022 uplyne 10 let, kdy navždy odešel pan

Vzpomínka

Město Náchod má před sebou několik zásadních rozhodnutí - výstavbu nové
čvrti na prostoru po Tepně a způsob využití areálu lázní v Bělovsi. Byty pro
mladé, zelené parky, příležitosti pro drobné podnikatele, to jsou důležité
prvky, které budu podporovat.

Ráda se s vámi opět osobně setkám
v rámci sousedské snídaně nebo
sousedského posezení, které jsem
v Náchodě již oragnizovala.

Požadujeme maturitu, znalost
skladové evidence, fakturace,
reklamace, znalost PC
(excel, word, outlook).

Vaše Dita Vávrová

Tel. 608 223 669

Milí přátelé, kamarádi a občané města Náchod.
V následujících týdnech nás čeká
období, kdy se budeme rozhodovat,
komu s důvěrou odevzdáme svůj
hlas. Vím, že toto rozhodování bude
pro mnohé z nás nelehké. A to nejen
s ohledem na množství podaných
kandidátek jednotlivých stran, hnutí
a uskupení. Věřím ale, že se v letošních komunálních volbách dokážeme
rozhodnout správně.
Rád bych, aby naše město Náchod
bylo součástí tolik potřebné změny,
kterou všichni vnímáme, jak na místní, tak na celospolečenské úrovni.

SPD chce být součástí této změny,
a proto náš náchodský klub postavil
kompletní kandidátku s mnoha kvalitními osobnostmi. Společně jsme
tvořili program, se kterým jdeme
do letošních voleb, a který brzy naleznete ve svých schránkách. Za nejdůležitější teď považujeme řešení
energetické krize na úrovni místní
samosprávy. Víme, že se v některých
programových bodech shodneme
i s ostatními kandidáty do zastupitelstev a jsme připraveni na jejich splnění spolupracovat.

Předem děkujeme za případně
projevenou důvěru ve volbách.
Přeji pěkné zářijové dny.
Martin Bertha

Přeložka versus obchvat - v Novém Městě nad Metují stále živé téma
O přeložce silnice č. 14 v Novém Městě nad Metují se začalo
uvažovat již někdy na začátku šedesátých let minulého století.
Do toho přišel velký rozvoj n. p. Stavostroj s ředitelem Oldřichem Daňkem a výstavbou sídliště Malecí, bytů pro nábor
nových pracovníků do tohoto strojírenského průmyslu. Spolu se starostou města Vladislavem Červeným (tehdy to byl
předseda MěNV) vznikaly další sídliště a vilové čtvrti. Jako
František I, František II, v Rybníkách apod. K tomu Kino 70,
sauna s krytým bazénem, odborné strojírenské učiliště, krytý
zimní stadion, fotbalový stadion, škola na Malecí, rozvoj školy
v Krčíně a na Komenského ulici. To vše za vydatné pomoci n.
p. Stavostroje s ředitelem Daňkem. Je pravda, že některé tyto
akce vznikaly v takzvané „AKCI Z“, na což už v dnešní době
občany těžko někdo přemluví. A tak se přeložka musela odsunout. Po čase se nutnost přeložky, která by odstranila průjezd Krčínem a Vrchovinami v zájmu dětí chodících do škol
a školek a podstatně zkrátila cestu do Náchoda, a tím i méně
zplodin z výfukových plynů, ukázala jako velmi nutná a důležitá. Procházela by převážnou částí mimo město, nezasahovala
by přímo do bytové výstavby (až na 4 objekty) a nepoškodila
žádnou úrodnou zemědělskou půdu. V její těsné blízkosti by
mohly vznikat průmyslové objekty, tolik potřebné pro rozvoj
města, ale i rodinné domky či podobná výstavba.

Několika málo jedincům se pro jejich zájmy toto řešení nehodilo a tak vymysleli obchvat a výbor pro referendum obchvatu. Ti stále předhazovali občanům, co bude smogu, hluku
a nezdravého smradu z této přeložky po celém městě. Nějak
při tom zapomněli na vítr. Pokud má vítr schopnost přinést
sem prach a písek ze Sahary, určitě může přivát nad město
i smog z obchvatu. A že žádný občan nechce v blízkosti takové
silnice bydlet. Ovšem opak je pravdou. Lidé si odjakživa stavěli svá obydlí v blízkosti cest a silnic (kvůli lepší dostupnosti), a tomu tak je i dnes (viz rodinné domky ve Vrchovinách,
v Bohuslavicích apod.), a bude i v budoucnu. Pokud cena za 1
m2 stavebního pozemku u podobné komunikace bude několik korun a né stovek korun nebo dokonce tisíců. Kdo touží
po rodinném domku, by si ho tam rád postavil, a nebo panem
stavitelem Zilvarem postavit nechal. Vždyť on staví pěkné
domky (viz Kaštánky). Pan V. Zilvar psal v novinách ECHO,
že vysázel tisíce stromů. To je velmi chvályhodné, pokud to
ovšem nemělo ovlivnit cenu stavebního pozemku.
A teď k obchvatu. Obchvat jak byl navržen výborem pro referendum, by přišel stát několikanásobně dráž (předpokládám, že
pan Zilvar a výbor ho financovat nebudou). Nemluvě ani o úbytku kvalitní zemědělské půdy v celé trase obchvatu. Pro obchvat
se musí postavit most přes železnici, most přes silnici na Hra-

dec Králové, překlenout úrodné údolí řeky Metuje (což je téměř
1 km), protože se nachází v záplavové oblasti. Asi by tato silnice
musela být položena na pilířích. Stavbou pilířů by se zničil důmyslný systém zavlažovacích náhonů, který naši předkové vybudovali v boji proti suchu, které často trápí i nás. Obnovením zavlažovacího systému, který se ukazuje potřebný i v dnešní době, by
se zase o nějaký milion prodražila stavba obchvatu. Dále by tato
silnice pokračovala přes úrodná pole přímo k rekreační oblasti
Rozkoš. Občané při nákupu potravin dávají přednost výrobkům
českého původu a výrobkům od českých zemědělců. Važme si jejich práce a úsilí k získání větší soběstačnosti v zemědělské výrobě. Spíše by nová orná půda měla přibývat, nikoli ubývat.
Pan Václav Zilvar vymyslel sportovně-relaxační areál s koupalištěm. Vymyslet něco takového není problém. To, jak se u nás
říká, dovede každý blbec. Ale pak to realizovat a provozovat už je
starost. Nechtěl by se toho pan podnikatel a stavitel ujmout? Tím
by se mohl zařadit mezi české velikány. Jako byl za První republiky Tomáš baťa ve Zlíně, za socialismu Oldřich Daněk a Vladislavem Červeným v Novém Městě nad Metují, kteří co vybudovali
pro občany, také udržovali, aby to dobře sloužilo pro blaho všech
dlouhá léta. Potom by letní sportovní areál mohl nést jeho jméno. Zilvarův sportovní areál. Zilvarovo koupaliště apod. Tak jak
je tomu ve Zlíně.
Jan Jindra, Nové Město nad Metují.

ECHO

www.novinyecho.cz

Novoměstské příběhy
- Jsou HRADČANY nedobytné?
Koupaliště. Téma, které zní v horkých letních dnech po městě už tři desítky let. Ještě silněji se o jeho potřebě
nebo zbytečnosti mluví a píše před každými komunálními volbami. Dokonce
v městských průzkumech veřejného mínění vede jako priorita. Město s 9 tisíci
obyvateli bez jakéhokoliv koupaliště je
smutný unikát v České republice.
Přitom v malebném údolí Metuje
se scházeli lidé z celého okolí na zdejší
plovárně již za první republiky a okolo
bazénu se vedl čilý sportovní i kulturní život. Nejenom koupání byl důvod
návštěvy tohoto místa. Dá se říci, že
daleko důležitější je vše, co patří k jakékoliv nádrži vody pro plavání nebo jen
k osvěžujícímu cachtání. Je nám vlastní
plácek, kde bychom se mohli všichni sejít, místo pro kulturu, podium pro organizování společenských akcí, koncertů
hudebních skupin, kde nebudou chybět
různé dětské akce, malá divadla, eventuálně přírodní letní kino. K vodě patří
místo pro posezení, kde lidé v příjemném prostředí budou mít občerstvení,
kde stráví hezké odpoledne, s kávou či
pivkem a mají přitom děti u sebe na hřištích a pod dohledem. K relaxu náleží
také plochy pro rekreační sport, hřiště
pro míčové hry, beach volejbal, tenis,
workoutové hřiště a samozřejmě koupaliště pro zaplavání s dětským brou-

zdalištěm, ale ovšem ne megalomanské.
Vše tak nějak v rozměrech a finančních
možnostech našeho města.
Krásné přírodní prostředí na Hradčanech, které za žádné peníze nepostavíte, nemá v širém okolí konkurenci.
Nyní už čistá řeka Metuje tuto přednost
podtrhuje, dodává potřebnou vodu
k biočištění a ideálně směrované údolí
kryté od větrů je ozářeno sluncem celý
den. Umístění v bezprostřední blízkosti
města je vynikající, ale má i jednu velkou nepříjemnost – dopravu a parkování. Na rozdíl od daných přírodních krás
je tento problém technicky řešitelný
a dokonce část jeho realizace je začleněna do územního plánu jako přeložka
silnice na Sendraž po levém břehu Metuje. Druhou nepříjemností, která brání
poskytnutí dotací, je záplavové území.
I to se dá velmi jednoduše vyřešit hrází.
Třetí nepříjemností pro realizaci
sportovně-kulturního areálu Hradčany
byla nečinnost předchozí radnice. Není
menšího a rychleji odstranitelného problému bez jakékoliv finanční náročnosti. Stačí dát hlas sdružení nezávislých
kandidátů VIZE 22, které má jasnou
vizi a bude za Vás bojovat o letní areál
HRADČANY na řece Metuji v Novém
Městě nad Metují.
Luděk Bastl, Václav Zilvar
volební sdružení VIZE 22

e-mail: echo@novinyecho.cz

Stínání kohouta!
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Tel. 777 24 86 24

Včelaři z Náchodska děkují

Okresní organizace Českého svazu
včelařů, z.s. Náchod, uspořádala pro
své členy vzdělávací zájezd do Středního odborného učiliště včelařského –
Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s
v Nasavrkách. Tohoto zájezdu se zúčastnilo celkem 52 členů a členek z jednotlivých ZO ČSV okresu Náchod.
Po příjezdu do učiliště byli účastníci
zájezdu přivítání ředitelem učiliště p.
Lojdou Josefem a Ing. Novotnou Miroslavou. Tito nás seznámili s programem
a další náplní našeho zájezdu. Nejdříve
jsme shlédli prezentaci o učilišti, kterou
přednesl ředitel učiliště, a pak následovala přednáška Ing. Novotné spojená s prezentací na téma – včelí pastva
a možnosti včelařů jak vylepšit tuto oblast včelaření na své včelnici. Po skončení teoretické výuky jsme přešli do místního arboreta, kde paní Novotná přímo
na místě ukazovala rostliny a dřeviny,
kterými si mohou jednotliví včelaři na
své včelnici zpestřit včelí pastvu. V další
části vzdělávacího zájezdu jsme se pře-

str.

Tel. 602 103 775
takováto křesla
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školní potřeby
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sunuli na včelnici školy na Libáni a zde
opětně ředitel Lojda společně se včelmistrem panem Josífkem nám předvedli
v praxi chov matek od úplného začátku.
Na závěr si zde mohli včelaři zakoupit
matečníky, odchované od plemenných
matek. Je nutno říci, že vzdělávací zá-

jezd se dle ohlasu účastníků vydařil. Je
to také tím, že na tuto akci jsme získali
individuální dotaci z hejtmanství Královéhradeckého kraje, za což jim velmi
děkujeme.
Za OO ČSV Náchod
Ing. Jaromír Mareček – předseda

BARBERSHOP DELTA
… KDYŽ MUŽI CHTĚJÍ BÝT MUŽI …

q V krásném přírodním prostředí plovárny na Hradčanech v romantickém
údolí řeky Metuje se kdysi scházeli lidé z celého okolí ........ a budou se znovu
setkávat.

V Červeném Kostelci hledají lidi

Zajímavá výzva se objevila na webových stránkách Červeného Kostelce.
Místní správní odbor hledá členy do okrskových volebních komisí pro zářijové komunální volby. Pro informaci dodáváme, že účast v komisi je honorována, tak kdo má zájem a ve dnech 23.9. a 24.9. volno, může se přihlásit.

OTEVÍRÁME
1.ZÁŘÍ 2022
DELTA – Centrum zdraví a krásy s.r.o.
Ul. Náchodská 272, Dolní Radechová, 549 11

www.masazedelta.cz a nebo na tel.: (+420) 732 547 693

ECHO

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

V budování parkovacích kapacit budeme pokračovat. Víme jak a víme kde!

Každý den česká města řeší problém s parkováním a město Náchod
není v této problematice výjimkou.
V dobách, kdy se vytvářel urbanistický plán náchodských sídlišť a řada
služeb i bydlení se umisťovala do samého centra Náchoda, se přirozeně
nepočítalo s tak velkým nárůstem
počtu aut ve firmách i domácnostech. Dnes jsou sídliště doslova obložená auty a sehnat místo na parkování není snadné a pozdní večer
se leckdy změní na okružní jízdu
v okolí bydliště. Chtít nová a bezpečná parkovací místa je tedy zcela legitimní požadavek.
Míst, kde je možné vytvořit nové
standardní parkoviště, je již velmi
málo a jejich kapacita je vzhledem
k nákladům poměrně nízká. Plochy zeleně, které jsou dnes v centru,
na sídlištích či jiných částech města
je nutné naopak chránit, protože
je zcela zřejmé, že počasí se mění
a udržovat ve městech příjemné klima bude stále těžší. Proto jednou
z cest jak řešit parkování a zároveň si
nezhoršovat klima prostředí, ve kte-

rém žijeme, je výstavba parkovacích
domů a víceúrovňových parkování.
Víceúrovňové parkování může být
na zemi, v podzemí, na střeše budovy nebo v sousedství jakékoliv
budovy. Každá lokalita samozřejmě
vyžaduje individuální přístup.
Příkladem takového řešení může
být vybudování parkovacího domu
na Plhově před budovou základní
školy s částečně podzemním parkováním a dvěma patry. Zelená pochozí střecha s pobytovým prostorem
by vrátila do prostoru uzavřeného
sídliště nový prvek městské zeleně.
Kapacita parkování by při zachování přijatelného architektonického
řešení minimálně zdvojnásobila,
čímž by se současná kapacita minimálně zdvojnásobila. Dalším
místem pro parkování návštěvníků
centra a zároveň obyvatel je dlouhodobě neupravená plocha u Bílé
růže. Tento prostor při využití i přilehlého protiatomového bunkru poskytuje možnost pro smartparking
a víceúrovňové parkování např. pro
rezidenty. Jiný způsob dnes ještě nabízejí plochy bývalé skládky na sídlišti u nemocnice. Tyto pozemky se
nedají využít jinak než vybudováním
standardního parkoviště. „Je určitě
dobře využít tyto plochy do posledního místa. U každé z lokalit je důležitý
tvar, typ a konfigurace. Není třeba ani
tradičně asfaltové parkoviště. Dnes již
existuje řada jiných řešení, jako jsou
třeba zatravňovací dlaždice s dlouhou
životnosti,“ upřesňuje Mgr. Martin
Tesař, stavební projektant a kandidát
hnutí JAN BIRKE PRO NÁCHOD

a místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka
k tomu dodává: „Někdy z úst opozičních zastupitelů slýcháme, že řešením

Mgr. Martin Tesař

je zpoplatnění parkovišť na sídlištích.
Tento způsob však zásadně odmítáme! V budování parkovacích kapacit
budeme pokračovat. Víme jak a víme
kde!“

Milí spoluobčané, přátelé a kamarádi.
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Pomalu končí další čtyřleté období mé práce v zastupitelstvu našeho města, kterou jsem
díky Vašim hlasům mohl vykonávat. Doufám,
že jsem Vaši důvěru, kterou jste mi dali, nezklamal. Po celé čtyři roky jsem se snažil řešit Vaše
podněty a připomínky a chci vám tímto moc
poděkovat, že se o naše město zajímáte a aktivně
se podílíte svými nápady řešit situaci ve městě.
Jak jsem již každoročně psal vždy před vánoci
v poděkování právě Vám všem, že jsme spolu
jeden tým a že týmová práce funguje velice dobře, tak samozřejmě nechci opomenout pana starostu Jana Birke, pana místostarostu Jana Čtvrtečku i další místostarosty a radní. I díky nim se spousta vašich podnětů a návrhů realizovala.
Z výše popsaného je zjevně vidět, že týmová práce přináší ovoce.
Práce pro Vás mě baví, a proto se budu v podzimních volbách znovu ucházet
o Vaši důvěru. Moc si vážím toho, že mohu být na kandidátce volebního hnutí
„JAN BIRKE PRO NÁCHOD“, společně s dalšími 26 skvělými lidmi. Všichni,
kdo mě znáte, víte, že jsem od malička sportovec. Proto bych chtěl navázat svojí
prací na již vybudovaných, nebo rekonstruovaných sportovištích a podílet se
na dalších tak, aby si měly naše děti kde hrát a trávit volný čas. Moje vlastně
první hřiště, na kterém jsem se z větší části podílel, je nad školou T.G.M. Samozřejmostí pro mě je řešit pro vás i jiné požadavky, než jen sportovní, tak jako
tomu bylo doposud. Byly to požadavky v dopravě, na opravu komunikací jak
pro vozidla, tak pro pěší, atd.
Na závěr Vám chci ještě jednou moc poděkovat. Moc si toho vážím a těším se,
pokud náš tým dostane Vaši důvěru, na další spolupráci.
Petr Jirásek, zastupitel Města Náchoda.

Ing. Jan Čtvrtečka

PROBUDÍME NAŠE MĚSTO – Nové Město nad Metují

TETOVACÍ STUDIO DELTA

Od 1. září 2022
DELTA – Centrum zdraví a krásy s.r.o.

Ul. Náchodská 272, Dolní Radechová, 549 11
www.masazedelta.cz nebo na tel.: (+420) 732 547 693

PŘIPRAVME SE NA ZIMU!
Léto sice nekončí, ale kdy jindy se připravit na zimu! Až bude pozdě?

NEJVÝHODNĚJŠÍ

BRIKETY A PELETY
NA NÁCHODSKU

HZ GROUP s.r.o.

Jindřich Zima
Tel.: +420 736 442 434
E-mail: jindrichzima@gmail.com

Končící volební období prodloužilo dobu temna, či chcete-li agónii našeho
Nového Města. Zástupcům novoměstské ODS přineslo téměř jeden a půl roku
zkušeností s fungováním úřadu a řízením města. V květnu 2020 jsme ale s odchodem našeho posledního radního z Rady města přešli do opozice. Pochopili
jsme, že smysluplná práce v tehdejší koalici nebyla možná. Jednoduše řečeno,
místo aby se hledaly cesty jak správně a co nejrychleji vyřešit palčivé problémy, snažilo se stávající vedení spíše o hledání důvodů, proč to či ono nejde.
Důsledkem takového přístupu je, že zaměstnanci úřadu věnují většinu svého
času „obhajobě“ jednotlivých rozhodnutí představitelů radnice a nezbývá jim
pak čas na projekty prospěšné pro občany. A to je velká škoda. Nemůže pak být
využit jejich potenciál, ve který věříme.
Ale ani v opozici jsme vůbec nezaháleli, ač hmatatelné výsledky nejsou
na první pohled vidět. Většina podnětů či návrhů položek do rozpočtu byla totiž koaliční hlasovací mašinérií zamítnuta. Vše je možné dohledat v záznamech
z jednání zastupitelstva, které jsou veřejně dostupné na webu města. Názornou
ukázkou naší skutečné práce místo pouhých slibů je, že po mnohaletém čekání
na zlepšení stavu komunikace do Pekla jsme prostě zajistili opravení této silnice. Z opozice! Bez faktického vlivu na chod radnice! První etapa oprav bude
zahájena již nyní na podzim. Je to proto, že můžeme, chceme a umíme využít
značku ODS pro rozvoj našeho města ve spolupráci s krajem i státem.
Vážení dříve narození Novoměšťáci, pokud bychom se všichni vrátili do dětských let, mohli bychom si ještě dlouho povídat o tom, jak naše Nové Město
bylo úžasné a poté postupně upadalo do hlubokého spánku. Jako ta Šípková
Růženka. Protože ale nejsme v pohádce, tak víme, že na jeho probuzení nebude stačit polibek od prince. Za necelé tři týdny tu máme komunální volby,
které rozhodnou o tom, kdo bude v příštích letech ovlivňovat každodenní život
nás občanů Nového Města. Zda půjdeme cestou rozvoje města, zda budeme
postupně budovat město pro spokojené občany všech generací, nebo zda stále
zůstaneme spící Šípkovou Růženkou ...
Při rozhodování koho zvolit, by nám mohlo pomoci zamyšlení se, zda se něco
změní, pokud budou do nového zastupitelstva a rady města opět zvoleni kandidáti z aktuálně vládnoucí koalice. Tedy zástupci politických subjektů, kteří
s několika personálními obměnami spolu-řídí naše město posledních dvanáct
let. Zdravý rozum říká, že se nezmění. Proč? Protože kdyby chtěli něco změnit,
mohli to za těch dvanáct let taky prostě udělat. Měli na to po celou dobu dostatečnou koaliční většinu.
Pokud tedy chceme, milí Novoměšťáci, něco změnit, je třeba, abychom v co
nejhojnějším počtu projevili svůj zájem o naše město tím, že půjdeme ke komunálním volbám. A že dáme hlas těm, kteří jsou ochotni a schopni smysluplně
pracovat na obrození Nového Města nad Metují. Zvolme si takové zástupce,
kteří probudí naše město, na které budeme moci být zase hrdí.
Kandidáti za ODS Nové Město nad Metují (PI)
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Plán dalšího rozvoje v Náchodě

V
uplynulých
letech
město
Náchod investovalo nemalé prostředky na nákup strategických pozemků. Jedná se zejména o prostor bývalé
Tepny a odkup objektu „starých lázní“
od Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.. Je
nutné si uvědomit, že se jedná o stra-

tegické pozemky, které mají pro plán
rozvoje města klíčovou roli, a proto celý
náš zastupitelský klub hlasoval PRO
u obou zmíněných nákupů. Nákupy pak
byly realizovány prostřednictvím úvěrů u několika bank. Pokud se takováto
šance v budoucnu naskytne, tak je jistě
i nadále v zájmu města vlastnit důležité
a strategické pozemky. Může pak snadněji rozhodnout o podobě výstavby,
určovat ráz dané lokality a veškerá stavební řízení tak probíhají za jeho přímé
součinnosti. Prostor bývalé Tepny byl
řešen formou vyhlášení architektonické
soutěže, na jejímž zadání se přímo podílela veřejnost na schůzkách v Beránku.
Vzešlé požadavky a situační plány jsou
dále projednávány v komisi, která citlivě
přistupuje ke zhodnocení všech aspektů

e-mail: echo@novinyecho.cz

a okolností. Naší snahou je pak vyhledání vhodného developera,který se ujme
výstavby bytů a odpovídající infrastruktury. Obdobný pohled tak máme na celý
prostor “starých lázní“. Město Náchod
získalo klíčové pozemky k určení podoby lázeňství v Náchodě. Máme tak
veškeré prostředky na dosažení svých
záměrů. Naším hlavním záměrem je nalezení vhodného partnera, který má
s provozováním lázní zkušenosti, je majitelem potřebného know-how a bude
městu spolehlivým parterem. Jestliže má
být lázeňství v našem městě smysluplné,
měla by se vyhlásit nová architektonická
soutěž na široké lázeňské území zahrnující nejen samotné objekty lázní, ale i přilehlého území pro rekreaci lázeňských
hostů. Jan Zima, ANO 2011 Náchod

hledá zaměstnance na pozici

POMOCNÍK OBSLUHY CNC STROJŮ
l třísměnný provoz
l platné oprávnění k řízení
vysokozdvižného vozíku

l a praxe v oboru výhodou

l dvousměnný provoz

l požadujeme znalost čtení
výkresové dokumentace

l (bruska, vrtačka, bodovka)

l nutná praxe na podobné pozici

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
OBSLUHA CNC FRÉZY

OBSLUHA KONVENČNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
NABÍZÍME:
l dobré platové podmínky

l možnost zaměstnání i na
vedlejší pracovní poměr (DPP)

Nástup možný ihned.
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písemnou nabídku s profesním
životopisem na e-mailovou adresu: personalni1@odimpro.com
kontakt: tel. 491 445 206 Dita Prouzová

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

STŘEDISKO BROUMOV

! AKCE !
NA NAfTU A BENzíN
prO LETOŠNí rOK NA VEřEJNé
čErpACí STANICI

S MOŽNOSTí pLATBY KArTOU !
Každý den 6.00 – 20.00 hodin

Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
třída Soukenická

Meziměstí
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Barvířské nám. 86
Barvířské
náměstí

Kostelní
náměstí

í

Mírové
náměstí

Malé
náměstí

třída Osvobozen

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Kamil Grim
(+420) 734 753 621
kamil.grim-ag@seznam.cz

SAMOOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

Na Příkopech

ul. Náchodská 272, Dolní Radechová, 549 11

Tyršova

D&D AGENTURA PRÁCE s.r.o.
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Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

ASISTENTKA
pro management firmy
Do našeho přátelského týmu přijmeme novou posilu v administrativě!
Práce vykonávána v Dolní Radechové u Náchoda od 8 do 15:30h všední dny.
Znalost v programu Excel a Word či základy anglického jazyka podmínkou!
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Autobusové
nádraží

Lidická
Polsko

CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86
550 01 Broumov

www.cdsnachod.cz

DELTA - Centrum zdraví a krásy s.r.o.
ul. Náchodská 272, Dolní Radechová u Náchoda
www.masazedelta.cz / tel.: +420 732 547 693 / masazedelta@seznam.cz

HLEDÁ SE

PEDIKÉRKA
nástup možný ihned
práce na HPP nebo DPP

Nabízíme skvělý kolektiv
v moderním a zajímavém prostředí
s vybaveným pedikérským studiem.

VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONU

+420 732 547 693

MV č.34/2016 Sb.

ECHO

www.novinyecho.cz
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Bibliografie Jiřího Uhlíře díl 2.
Vlastním nákladem 200 kusů vyšel v červenci letošního roku 2. díl Bibliografie Jiřího
Uhlíře, středoškolského pedagoga, publicisty a autora literatury faktu z Jaroměře. Publikace navazuje a doplňuje obsáhlý první
díl, který vydalo město Jaroměř v roce 2017
k autorovým osmdesátinám. Druhý díl retrospektivní personální komentované bibliografie obsahuje na 88 stránkách A5 celkem
358 všech anotovaných záznamů za období
od 1.7.2017 do 1.7.2022. Soupis registruje též

ohlasy a recenze Uhlířových knih i literaturu o něm, či medailonky u příležitosti jeho
jubilejních 85. narozenin v letošním roce.
Součástí jsou tři rejstříky a dvě cizojazyčná
resumé v angličtině a němčině. Účelem druhého dílu je seznámit odbornou veřejnost
s navazujícím literárně publicistickým a vědeckým životním dílem Jiřího Uhlíře. Publikaci pečlivě redigovala Ing. Jitka Slezáková,
starostka obce Jasenná, redaktorka a editorka
bibliografie.

Poděkování starostovi Náchoda Janu Birke

BK BIZONI NÁCHOD

Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz | +420 608 667 732
www.basketnachod.cz

vYuŽijtE nÁš novÝ

nonstop
sAMoobsluŽnÝ
tAnKoMAt

! AKCE !
nA nAftu A bEnzín
pro lEtošní roK nA vEřEjné
čErpACí stAniCi

s MoŽností plAtbY KArtou !
Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč
70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
Kladská 286
Červený
Kostelec
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Vážený pane starosto,
v úvodu mého dopisu bych Vám rád
vyjádřil své velké poděkování za vstřícnost a ochotu při všech našich společných jednáních, která se týkala rekonstrukce budovy a úpravy okolí Střední
zdravotnické školy Náchod - Evangelické akademie.
Před dvěma měsíci jste slíbil, že osobně dohlédnete, aby se zakázka úpravy
školního areálu úspěšně zrealizovala.
S úctou musím říci, že Vaše slovo platí,
většina prací je již zrealizována a jiné ještě aktivně probíhají, neboť čas na splnění
zakázky ještě nevypršel.
Díky Vaší odhodlanosti a zájmu o naši
školu se věci daly velmi rychle do pohybu. Tuto rekonstrukci totiž není možné
realizovat v průběhu školního roku.
Dnes mohu vděčně říci, že Město Náchod předává škole nejen nově vybudované parkoviště a zahradu, ale také zrekonstruované třídy! Během krátké doby
se uskutečnilo něco, co mi ještě před rokem připadalo nemyslitelné. Díky Vám
máme nové parkoviště a učitelé bez potíží zaparkují hned naproti škole a ráno
mohou přicházet do školy bez starosti
o to, kde budou moci zaparkovat automobil.
Získali jsme další venkovní prostor
a věřím, že společnými silami a nadšením našich učitelů proměníme toto
místo v kouzelnou zahradu. Žákům tu
na čerstvém vzduchu zpestříme výuku
některých odborných předmětů z oblasti sociální práce. Velkým překvapením
je, že tu také našly svůj domov školní
včely. Pane starosto, o včelaření se zajímám již spoustu let a vím, že lidský život

na Zemi by bez včel brzy přestal existovat. Velmi mě potěšilo i Vaše nadšení
pro včelaření a Vaše podpora umístit úly
právě do nové zahrady. Předávání svých
letitých zkušeností z oblasti včelařství
mladé generaci považuji za nesmírně
podnětnou možnost v rámci vzdělávání
na naší škole. Proto v naší škole také své
zázemí najde včelařský kroužek.

To, co škola nejvíce potřebuje, jsou
třídy a odborné učebny, které nezaostávají za moderními trendy. Další etapa
rekonstrukce zajistí nejenom přívětivé
a bezpečné prostředí pro žáky, ale také
zefektivni výuku v učebnách. Celá rekonstrukce školy je potřebným a vítaným počinem a bude velmi milým překvapením nejenom pro žáky, ale i pro
naše pedagogy.
Pane starosto, s novým a přívětivým
prostředím ožije duch naší školy. Vše
umocní i nejmodernější technické

vybavení, které se pro žáky snažíme
soustavně vylepšovat. Již ve škole se
žáci oboru praktická sestra naučí natáčet EKG křivku na moderním přístroji,
vyzkouší si základy resuscitace pacienta
za využití defibrilátoru a trenažeru pro
resuscitaci, které odpovídají trendům 21.
století. Při výuce si vyzkouší například
i práci s novými spirometry a optotypy.
Díky podpoře náchodské nemocnice
mohou budoucí sestřičky v odborných
učebnách pracovat s infuzními pumpami, lineárními dávkovači, ale také poznají, jak použít odsávačku pro odsávání
sekretu z dýchacích cest nebo jak manipulovat s centrálními rozvody medicinálních plynů, kterými jsou naše učebny
rovněž vybaveny. Když se k této moderní výbavě přidají revitalizované učebny
a zvelebený zelenající se areál v okolí
školy, nezbývá nám, než se těšit a s chutí
vstoupit do nového školního roku, který
se začíná přibližovat.
Pane starosto, přijměte od nás
srdečné poděkování a vyjádření vděčnosti. Děkuji za přízeň naší škole a těším
se na další spolupráci s Vámi.
Mgr. Bc. David Hanuš, MBA,
ředitel, Střední zdravotnická škola
Náchod-Evangelická akademie
reditel@zdravkanachod.cz

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286,
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz
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Na téma Univerzity třetího věku v Novém Městě
nad Metují – pro koho je určena a jak probíhá?
Kurzy Univerzity třetího věku jsou
určeny lidem, kteří dosáhli důchodového věku, případně pobírají invalidní
důchod. V Novém Městě pořádáme
tzv. Virtuální Univerzitu třetího věku,
kterou zajišťuje Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity
v Praze. Vyučující nejezdí na místo, ale
jednotlivá témata natočí formou videopřednášek. Každý kurz jich obvykle obsahuje šest. Studenti přednášky
shlédnou na společném setkání (u nás
ve městě se konají momentálně v kině)
a mohou se na ně podívat ještě i doma
na svém počítači. K dispozici mají také
přepisy přednášek a mohou vyučujícímu položit dotazy. Vše najdou na por-

tálu http://e-senior.czu.cz. Za absolvování kurzu získají studenti pamětní list.
Po vystudování šesti kurzů je posluchač
pozván na promoci a obdrží osvědčení
o absolutoriu. Promoce probíhají v prostorách univerzity v Praze – Suchdole. Vedle videopřednášek se v Novém
Městě snažíme přidat jednu přednášku
i „naživo“. Před pandemií jsme začali
navštěvovat některé součásti univerzity,
již jsme si prohlédli arboretum a zámek
v Kostelci nad Černými lesy. Zimní semestr 2022/2023 bychom měli zahájit
v pátek 30. září. Děkuji všem posluchačům za přízeň.
Ing. Jan Čopík, Ph.D.,
VŠ pedagog a zastupitel města

Zelený internet
na Náchodsku
Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

Cena od

245 Kč

6

ECHO

www.novinyecho.cz

SEZNÁMENÍ
*Hledám muže Broumovsko a okolí, věk 44-51
let. Tel. 736 490 261

BYTY
*Pronajmeme ve statku byty po rekonstrukci
2+kk ve Lhotě pod Hořičkami. Podlahové topení,
tepelné čerpadlo. Cena nájmu 9.000 Kč +energie.
Kontakt 603 333 166,608 902 402
*Pronajmu 3+1 v cihlovém zatepleném domě v
centru Nového Města n.M. Byt je po rekonstrukci
s novou kuchyní se spotřebiči vč. pračky. Nájem
11000 Kč + inkaso, kauce. Tel.773 501 770
*Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě, Police
n.M. tel. 606 636 453
*Pronajmu byt 1+1 v Meziměstí ve 2. podlaží panelového domu, pouzeKOUPÍM
slušnému zájemci. Bližší
informace na tel: 776 672 625 /minorita nevolat/
*Nabízíme
družstevní bytdo
1+kk
užit*Koupímk prodeji
staré pohlednice
r. s1945.
2
v zatepleném
panelovém
nou
plochou
Stačí
SMS, 37,00m
zavolám.
Tel. 608420808
domě v Červeném Kostelci. Byt je v původním
*Jsem sběratel a koupím autodráhy
stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Prodej se
Ites, Gonio,
Faro
i samotná
autíčka.
Děuskuteční
formou
obálkové
metody.
Minimální
kujijezastanovena
vaše nabídky.
Tel. 739
231 783
cena
na 1.200.000
Kč. Zájemci
mohou
své nabídky
podat
do 30. 9. 2022
prostřed*Koupím
zlaté
a stříbrné
mince
špernictvím formuláře, který je k dostání v sídle SBD
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. ReNáchod nebo na stránkách www.sbdnachod.cz.
spektuji733vaše
Kontakt:
131 ceny.
189. Tel. 604 16 44 85

e-mail: echo@novinyecho.cz

á kauce.
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ry v Noudované
2, 7.500
kancelář.

(nebyNového
autobuo kancempletní
myvadlo
kládá ze
Kč za 40

I

bo byt
ad Mesta. Tel.
ků a ví-

ŘINOU,
KOSTE-

k v Dol8, par. Č.
možno
Kč/m2.
i menší
Tel:773

é a trav papí-

Kč/kg, +
n. Volat
2
0/50cm/
é dřevo
vy. Tel.

vozík,
na 5.000

balících.
862
cm, čászánovní.
91
růměru
lu. Tel.

*Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze
na ruku.
Přijedu kamkoliv.
Tel.
certifikovaní
profesionálové
v oboru realit
606
49 30 Tichá
Ing.56
Martina
Ing. Martin Tichý
776 622jakékoliv
776
776fotoaparáty
622 777
*Koupím
staré
a příslušenství
- objektivy, staré fotowww.realitytichy.cz
grafie, reklamní
fotografické
materiály.
*Nabízíme
k prodeji družstevní
byt 3+1
s balkoTEL.:
559plochou
451 62,00m2. Byt se nachánem
a s 777
užitnou
zí*Koupím
ve zděném bytovém
v Náchodě
v části
jakékolidomě
staré,
poškozené
Plhov.
Byt kočárky,
je v původním
stavu a autíčka,
je nutná jeho
hračky,
panenky,
hry
rekonstrukce. Prodej se uskuteční formou obálapod.
TEL.:
603
549
451
kové metody. Minimální cena je stanovena na
*Koupím
hodinky
PRIM
a náhradní
2.000.000
Kč. Zájemci
mohou
své nabídky
podat
do
30. na
9. 2022
prostřednictvím
který je
díly
hodinky
PRIM -formuláře,
pláště, sklíčka,
křemínky,
dostání v sídle
SBD Náchod
neboanadalší
stránkách
ciferníky,
strojky
díly.
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.
Platba
v
hotovosti.
Tel.
777
559
451
*Nabízím k pronájmu byt 2+1 s balkónem, zdě*Koupím
staréCena
filmové
plakáty
a Kaujiné.
né
jádro, zateplené.
10.000,+ energie.
510
ceTEL.:
15.000722
Kč.907
Volný
od 1.9.2022. Více informací
na
tel. 734 753starý
303 betlém, vánoční ozdo*Koupím
*Pronajmu byt 1 + 1, 37 m2 v Náchodě u nemocby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
nice. Nájem 5000 Kč + energie a služby, celkem 11
*Koupím
nábytek i celou pozůs641,Kč. Tel. starý
777021798
talost. TEL.:722
907
510
*Pronajmu
zařízený byt
1+1
v Novém Městě nad
Metují.
Tel. 604
16 44fotografi
85
*Koupím
staré
e, fotoaparáty,
*Pronajmu byt 2+1 v Červeném Kostelci 6000,vyznamenání, mince a bankovky, po+nákl. Tel:606 643 635
známky.
TEL.:
724 Náchoda,
020 858
*hlednice
Pronajmu arodinný
domek
v okolí
staré,
nepotřebné
jen*Koupím
dlouhodobě.
Krásná
příroda. Jeni poškovážní zájemci.Tlf.605285792
zené věci, veškeré hračky KDN aj.,
různé vláčky
MERKUR aj., starožitNEMOVITOSTI
ný a chromovaný
nábytek
a jiné
*Prodám
garáž v centru
Police n.
Met.zajíCena
do604453921
r. 1975, hodiny, hodinky,
280mavosti
000 Kč. Tel.
*Poptávám
pronájemrádia,
zděné
hudebníDLOUHODOBĚ
nástroje, fotoaparáty,
garáže
přípojkouobrazy,
v Náchodě,
nejlépe
ulice
sklo,s el.
porcelán,
knihy,
časoZa Kapličkou, popřípadě v blízkém okolí, cena do
pisy,
plakáty,
voj.
výzbroj
a
výstroj,
1100 Kč. Pište SMS na tel 603 799 657, ozvu se,
veterány
děkuji,
Michal.atd. TEL.: 608 811 683
*Hledám
dlouhodobý
pronájem garáže
v Ná*Koupím
vše s hodinářskou
tématichodě.
818 427
kou:Tel.727
hodinky,
hodiny, budíky, propa*Prodám zděnou garáž 23m čtverečních Hrogační materiály, knihy, plakáty, různé
nov-Bosna. Cena dohodou. Tel.608070659
součástky
i díly, např.
od fy
PRIM
a
*Prodám
větší stavební
pozemek
v Dolní
Radechové,
list vlastnictví
208, par.
2079,
celková
dalších
značek. TEL.:
777Č.579
920
výměra 2591 m2, možno rozdělit na 2 části. Cena
1.350 Kč/m2. Tel. 608 66RŮZNÉ
77 30
*Jsem z Bohuslavic a ráda bych tu zůstala.
*Digitalizace.
Převod
8mm
filmů,
VHS
A tak touto cestou hledám dům
ke koupi.
Případně
a diapoi av DV
okolí.kazet,
Děkuji.skenování
Tel. 605 942negativů
729

zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359 Firma
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

* Koupím plynovou bombu na PB propan-butan, 10kg Pište SMS na tel:777200452
*Koupím staré rybářské věci. Mobil 730 935 935
* Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy a vše,
co se týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 907
510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, železničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se
železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím mince, bankovky, šperky, hodinky, obrazy, a jiné předměty. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslu*Nabízím
řešení
paranormálních
šenství
- objektivy,
staré fotografie,
reklamní fotografické
materiály.
TEL.: 777
559 451 či by(anomálních)
aktivit
v domech
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky,
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně.
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.:
Vyhledám
603
549 451 geopatogenní zóny ZDARMA, za hodinky
cestovné.
Tel.a 774
814 díly
111na ho*Koupím
PRIM
náhradní
dinky
PRIM - pláště,
sklíčka, řemínky,
*Vyklízení
pozůstalostí,
bytů,ciferníky,
garáží,
strojky
a další odvozu
díly. Platba
v hotovosti.
Tel. jed777
půd včetně
odpadů.
Slušné
559 451
nání. Cena
Tel. a603
451
*Koupím
starédohodou.
filmové plakáty
jiné.549
TEL.:
722
*Nabízím
pomoc a řešení při Vašich
907
510
*Koupím
starý betlém,
vánoční
ozdoby
a vše o
problémech
v oblasti
zdraví,
psychiky,
Vánocích.
907 510 www.petrmichavztahů, TEL.:722
práce, rodiny.
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost.
el.cz 773/495
TEL.:722
907 510394
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, 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 nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny,
hodinky, hudební nástroje, fotoaparáty, rádia,
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 náhradní díly. TEL.: 777 579 920

Tel. 602 103 775

*Prodám Hyundai Accent GLS 1998, tach
129.000, nová STK, dobrý stav, cena dohodou.
Tel. 737837125
*Prodám nové zimní pneu + disky HANKOOK WINTER EVO 2 W320, 225/50 R17 98. Na
BMW X1. Cena 12.000 Kč. Tel. 776 603 407
* Prodám novou koženou bundu na motorku č.56.Cena 4300 Kč. Tel.: 728 680 859
*Prodám kvalitní masivní psací stůl málo
používány se zásuvkovým pojízdným zamykatelným kontejnerem. Velikost 160cm x
70cm, Výška 72cm. Černé boky, deska žíhaná
modročerná. Cena 1900 Kč. Náchod. Telefon
603237069.
*Prodám zachovalou málo používanou manželskou dvoupostel s polohovatelnými lamelovými rošty včetně latexových matrací. Pevnou
součástí je i zadní čelo s poličkami a nočními
stolky. Celková šíře zadní části včetně pevných
stolků 290cm. Design - imitace buk. Důvod
prodeje: potřebují místo. Kupní cena 35 tis. Kč.
Prodám za 6 tisíc Kč. Tel.: 603237069
*Daruji za odvoz nábytkovou stěnu Univerzál. Délka 386 cm, výška 205 cm. Ve stěně je
šatníková skříň. Plus psací stůl délka 130, šíře
60, výška 74. Hronov. Tel.: 603237069
*Prodám topný žebřík 60 cm šířka x 132 cm
výška, za 600 Kč, dětské chodítko – cena 700
Kč.výroba,
Tel. 774 59 59 montáž,
81
servis

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.
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Malířské
a natěračské práce
pokládka podlah

str.

Společnost ROMAN - TRANS SPEDIVymaluji vám rodinný dům,
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
byt
i kancelář.
Natírám
fasády,
MKD
na potravinářskou
cisternu.
okna,
střechy.
Pokládka
Nutná
praxe
v MKD,
znalost AJPVC
nebo
NJ výhodou.
volné. Dobré
a Víkendy
koberců.
platové podmínky. Více informací
David
Bubák
na
tel. 602158418
tel.: 604 637 239

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Tel. 602 145 222

Žaluzie

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

Lorvist

v Česku - svářeče, soustružníky
Poskytujeme pro koncové

Nabízíme ubytování, plat 40-80 tisíc
Kči dle
hodin
zákazníky
organizace.
Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

v Německu - elektrikáře
Dále opravy kování, promazání, seřízení,
opotřebených a nefunkčních dílů.
s vyhláškouvýměny
i bez

Nabízíme ubytování, plat 100-150
tisíc
Kontakt: +420
773Kč
113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz
dle hodin
www.opravyokendveri.cz

Tel: 722 497 778

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při
výuce odborných předmětů a zejména odbornou praxí je doprovází erudovaní učitelé,
odborníci z praxe, kteří současně vykonávají svou další profesi přímo v náchodské nemocnici! Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá v začátcích v moderních učebnách,
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.
Žáci oboru sociální činnost vykonávají své průběžné praxe v zařízeních sociálních služeb na Náchodsku, dále také v mateřských školách a stacionářích. Pro výuku
metodické práce využíváme vybavenou keramickou dílnu, učebnu hudební a výtvarné výchovy…
Do podání přihlášek na střední školy ještě nějaký čas zbývá. Všem přejeme,
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat?
Vyhovuje vám individuální přístup a škola rodinného typu? Střední odborná
škola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ
VOLBA. Čas na rozhodnutí máte do 1. března 2022!

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
KOUPÍM HRAČKY

773 113 133
zaluzie.tp@seznam.cz

OJĎTE SE INSPIROVAT!

v životě
Kdo jiný
cím poz pozice
ysvětlit,
a samoINSPINáchod.
é lidské
rioritou
hé spoků, hle-li si to

*Hledám zubního lékaře, který je ochoten vzít
jednu osobu do evidence. Od Hronova až po
Opočno. Tel. 607 104 151 prosím pouze SMS.
*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 filmů, VHS a DV

PRODÁM

a dřevěnných euro oken

u.
9 451

RŮZNÉ

KOUPÍM

Servis apoměru
seřízení plastových,
přijme do pracovního
hliníkových oken a dveří

a likvidace
tí.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810

nabytekvagner@atlas.cz
Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné

Koupím československé
dobrodružné.
hračky
do roku
1989
TEL.: 724
020 858
(plechové i plastové).
Koupím
cedule
TEL.:plechové
722 907 510
tel. 608 103 810

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

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE

SLEVA
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

20%
Koupím knihy

Pro
rodiny
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
min.
2 osoby
TEL.: 724 020 858

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

SLEVA
tel. 0048 74 866 45 02

20%

platnost do 31. 10. 2022

Tel. 602 103 775
kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně.
Tel. 606 629 767
*LOV DUCHŮ: Řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech. Vyhledání
geopatogenních zón. J.Malý, tel.774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včetně
odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou.
Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80
hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
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Pravda zvítězila nad nenávistí
a lží pana starosty a jeho partičky
Tímto článkem bych chtěl vysvětlit a shrnout, z čeho vznikl náš spor s panem starostou Nového Města nad Metují Petrem Hablem, a co mě vedlo
k tomu, abych zveřejňoval moje články.
Náš spor zapříčinil článek v novinách Echo pod názvem „Zrada za Jidášův
groš“ před konáním místního referenda za obchvat města, v kterém se měli
občané rozhodnout, zda si přejí obchvat města, nebo přeložku cesty, která je
pouze průtahem města. Tento článek byl zveřejněn na žádost Přípravného výboru na konání místního referenda, kterého jsem byl já osobně členem. Bylo
zde také poukazováno, že vedení města s žádným obchvatem města, a taktéž
s námi navrhovanou trasou zásadně nesouhlasí, protože má s tímto územím
jiné plány. A obchvat by tak zhatil určitému spolku, který získal pozemky darem, několikamilionové zisky. Což bylo později také studií „Krčínské návrší“
prokázáno.
To si samozřejmě náš pan starosta nenechal líbit a okamžitě mě a další členy
lživě obvinil v novinách ECHO, že tak jednáme z prospěchu, protože máme
v místě plánované přeložky 1/14 pozemky, které byly změněny na stavební,
a jejich cena tím zásadně vzrostla. To měl být podle pana starosty i můj osobní
zájem na prosazování obchvatu města. V otevřeném dopise jsem Petra Hableho a zastupitele žádal, aby se za tuto lež omluvil. Místo omluvy si na posledním zastupitelstvu 2018 uspořádal předvolební meeting, kde byl tento můj
otevřený dopis zcela nestandardně projednáván hned na začátku zastupitelstva. Slavnostně si pozval celou rodinu, aby jim ukázal jaký je borec. Když
se na zastupitelstvu z mých úst dozvěděl, že je jeho informace lživá, protože pozemek, o kterém se zmiňoval, nepatří mně, ale mému synovi, který má
stejné křestní jméno, tak se nejdříve zarazil a poté se mě snažil dehonestovat.
Společně se mi s tou jeho partičkou začali škodolibě vysmívat, hlavně jejich
posluhovač Jiří Hladík. No a „SPRÁVCE“, ten se chechtal, až se za břicho popadal. Pan starosta pouze ironicky odvětil: „No tak to se ti teda omlouvám
HA,HA,HA,HA“. Ani jeden ze zastupitelů nebyl schopen se mě zastat, anebo
nějakým způsobem zareagovat. Po zastupitelstvu pouze jeden zastupitel, Jan
Neumann, napsal všem zastupitelům a mně mail, že byl natolik zaskočen tím,
co se na zastupitelstvu odehrálo, že nebyl schopen ani reagovat. Doporučoval,
aby se do příště jasně zjistilo, o kom se vlastně jedná, aby se předešlo na zastupitelstvu k takovýmto excesům.
Po tomto zastupitelstvu, před volbami a referendem, měl pan starosta ještě tu drzost, že tyto lži nechal vytisknout a roznést do poštovních schránek
po našem městě. Po mých několika otevřených dopisech doporučila panu starostovi rada města, aby se pokusil se mnou jednat a celou situaci vyřešit. Z našeho osobního jednání vyplynulo, že se mi nikdy neomluví. Při našem jednání
jsem ho také kritizoval za jeho chování k mému kamarádovi panu Machovi.
Řekl jsem mu, že to považuji za vrchol, to jeho telefonické vyhrožování. On mi
do očí neustále opakoval, že pan Mach lže, že mu nikdy nevolal. Řekl jsem mu,
že ten, kdo tady neustále lže je on, protože jsem byl tohoto telefonátu svědkem.
A že jsem většího lháře v životě nepotkal a stydím se za to, že jsem ho kdy volil.
Závěrem jsem mu řekl, že u mě absolutně skončil. Napsal jsem ještě několik
otevřených dopisů, na které pan starosta nikdy nereagoval a radil zastupitelům, ať se o to nezajímají, že to je pouze jeho osobní spor, se slovy „nereagujte
na to, já to v pohodě ustojím“. Otevřené dopisy se na zastupitelstvu nečetly, k občanům a veřejnosti se dostávaly ze zastupitelstva pouze jeho pomluvy
a urážky mé osoby. Otázkou pro mě bylo, jak se proti těmto neustálým lžím
a urážkám bránit? Otevřenými dopisy to nešlo. Jít na zastupitelstvo? Tak to je
jako vlézt do „jámy lvové“, ta partička kolem starosty řízená „SPRÁVCEM“, ta
vás tam rozcupuje, že nebudete vědět, čí jste. To Tyčovo divadlo pracuje na jasném scénáři, dojde-li řeč starostovi, tak to přebírá mistr řečník Vilém Maur.
Po něm přichází na scénu Jan Němeček a uzavírá to ten nejdéle sloužící zastupitel a chytrolín Jiří Hladík. A tak to jde dokola. V cenzurovaném Novoměstském zpravodaji nevytisknou nic, co by se týkalo kritiky našeho vedení města.
Po uveřejněném článku pana starosty v novinách Echo č. 7 ze dne 2.4.2021,
ve kterém se snažil čtenářům vnutit myšlenku, že když jsem vzal žalobu
na ochranu osobnosti (za ten lživý článek, ve kterém tvrdil, že mám v místě
přeložky cesty 1/14 stavební pozemky) zpět, že se prokázalo, že nelže. To jsem
již z jeho strany považoval za absolutní nehoráznost a nechtěl jsem tomu zlu
jen tak ustoupit. Tak jsem se začal ve větším rozsahu mými články v novinách
Echo bránit proti lžím a poukazovat na chování našeho pana starosty a jeho
partičky. Zároveň dát také možnost čtenářům, ať posoudí sami, kdo z nás má
pravdu a udělají si sami vlastní názor. Jsem rád, že se vydavatel novin Echo,
pan Petránek, zachoval takto profesionálně a dal prostor nám všem. O tom je
také svoboda projevu. Redakční rada Novoměstského zpravodaje, která zamítla mé články uveřejnit, porušila článek 17 Listin základních práv a svobod. Co
se dá jiného očekávat, když v této radě sedí i kritizovaný Jiří Hladík, zřejmě,
aby dohlížel nad cenzurou. Naši mocipáni si neuvědomili tento fakt. Pokud
by mé články byly vydávány v Novoměstském zpravodaji, dostalo by se na veřejnost přibližně 1.200 výtisků. Ovšem prostřednictvím novin ECHO to bylo
přibližně 29.000 výtisků, a ještě jsou na internetových stránkách novin Echo.
Jak si na policii, při podání dalšího podnětu k prošetření, pan Balcar stěžoval. Naši mocipáni se dostali pod takový tlak, že na policii přibývá podnětů
na prošetření ze spáchání trestního činu pomluvy z mé strany. No a já policii
pouze doplňuji více důkazního materiálu, ze kterých jsem v mých článcích
čerpal. První výsledek se konečně dostavil, končí dle mého názoru ten nejhorší starosta v novodobých dějinách Nového Města nad Metují, Petr Hable a jeho
Miroslav Hofmann
partička.					

ECHO

www.novinyecho.cz

BESEDA
Knížecí rod SchaumburgLippe a náš region
Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec
malý sál divadla
čtvrtek

15.9.2022

začátek 17:00 hodin
Knížecí rod Schaumburg-Lippe patří k nejvýznamnějším rodům evropské
aristokracie. Jeho počátky sahají do 12. století a jsou pevně spjaty s dalšími
aristokratickými rodinami po celé Evropě. Roku 1842 zakoupil tento rod
náchodské panství a držel ho sto let. Tato beseda poodhalí zákulisí tohoto
rodu a jeho vztah k zdejšímu regionu a navíc bude doplněna zajímavými
fotografiemi a dosud nezveřejněnými dokumenty.

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda
historik, autor mnoha regionálních publikací,
odborných knih a článků.
Akci pořádá VLASTIVĚDNÝ SPOLEK při MKS Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec a městem Červený Kostelec

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, DĚKUJEME

Na Broumar se
chystá světová
elita hry KUBB
Na opočenský kemp Broumar se
v pátek a v sobotu 16.-17.9. sjedou
nejlepší světoví hráči ve hře kubb.
Česká republika je aktuálně držitelem titulu mistrů Evropy a i díky
tomu se konečně povedlo nalákat
skutečně zajímavá jména ze scény. Jedná se o největší akci v historii této hry v ČR, poprvé se k nám
chystá na 40 zahraničních hráčů.
Hlavní hvězdy turnaje jsou mistři
světa z roku 2017 a vícemistři 2022
(Švédsko) a švýcarští Wild dogs,
kteří světový titul vybojovali v roce
2018 a jejichž hráči vyhrávají nejprestižnější světové turnaje. Hra
kubb získává na popularitě pro svou
zábavnost a univerzálnost, jelikož je
to hra skutečně pro všechny generace. Páteční turnaj jednotlivců Lone
wolf trophy (osamělý vlk) je již plně
obsazen, o krásné ručně vyrobené
trofeje se utká 100 hráčů. Sobotní
turnaj týmů slibuje velice atraktivní
podívanou i pro diváky, kteří budou
moci sledovat hru na nejvyšší úrovni. Pro tento ročník také dobrušský
pivovar Rampušák uvařil speciální pivo KUBBEER, které bude
k ochutnání v limitované edici pouze tento turnajový víkend. Turnaj je
bez vstupného a od 20 hodin zahraje
kapela Rohořez české i světové hity,
opět zdarma. Turnaj zakončí velký
ohňostroj. Zveme všechny na atraktivní podívanou. František Holada

Gate

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
Ve školním roce 2022/2023 opět otevíráme

JAZYKOVÉ KURZY

angličtiny a němčiny (všechny úrovně)
l Individuální lekce a malé skupiny
l Na míru Vašim požadavkům a potřebám
l Zkušení lektoři s prvotřídní kvalifikací
l Prezenční i online výuka
l Firemní výuka

1. hodina a studijní materiály
ZDARMA!
Jazyková škola GATE Náchod
již 32 let s Vámi!
www.gatenachod.cz a Facebook

Dožínkový den v Jaroměři

str.

Tel. 602 103 775

V sobotu 3. září můžete v Jaroměři na náměstí Československé armády
oslavit konec léta. Program začíná ve 14 hodin a těšit se můžete na různorodé stánky, řemeslné pivovary, regionální vinaře nebo na vystoupení Daniela
Hůlky či skupin Klapeto, Napohodu a Petra Vondráčka s Lokomotivou.
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ZMIZELÁ POLICE
Výstava historických fotografií,
Zelený domeček, Police nad Metují, Tyršova 345
Část své sbírky historických fotografií představí v Zeleném domečku pan Milan Košťál. A že se
bude na co dívat je jasné. V expozici Zeleného domečku se po mnoha letech objeví zapomenuté nebo
polozapomenuté stavby a prostory,
které už žijí jen ve vzpomínkách
nebo na fotografiích. Výstavu, která

bude otevřena do 25. září, pořádá
Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů.
Vstupné dobrovolné.

Fotopasti
ve Skalici

Nová prodejna v Náchodě!
330 m prodejní plochy, prostorné parkoviště,
rozšířený sortiment – železářství, nářadí, dílna, zahrada…
Přijďte si nakoupit, nebo se třeba jen podívat.
2

800 404 010
ECHO 215x64 mm 4B 2022 „Náchod prodejna“
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Společnost ELEKTROWIN,
a. s., poskytla z jejího Motivačního programu na třídění elektroodpadu městu Česká Skalice
odměnu ve výši 40 000 Kč. Odměny od této společnosti v řádu
desítek tisíc Kč získáváme opakovaně již několik let. Tentokrát
byla odměna určena na nákup
4 ks kvalitních fotopastí.
Jiří Fišer

