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NĚMČINA
Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969
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Dne 13. září uplynul jeden smutný rok od úmrtí
mého manžela

Zdeňka Hlaváčka
Dobré srdce ztichlo, ale v paměti bude stále žít.
S láskou vzpomíná manželka Pavlina
a děti Pavel, Lucie a Radka s rodinami

Tichá vzpomínka
Dne 15.9.2022 uplyne jeden nejsmutnější rok, kdy
nás navždy opustil milovaný syn, bratr a strýc pan

Vladimír Pulter
Neuplyne jediný den bez vzpomínky na Tebe
a v našich srdcích žiješ dál.
Nezapomeneme. Maminka a sestra s rodinou

vzpomínka

Dne 21. 9. 2022 uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustila paní

Věra Králová
z Náchoda.
Stále vzpomínají syn Jiří s rodinou
a ostatní příbuzní.

Poděkování do Hospicu Anežky České
v Červeném Kostelci

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lékařům a sestřičkám za jejich
obětavou práci, ať už fyzickou či psychickou, pro všechny pacienty bez rozdílu
na jejich věk či nemoc s jakou právě do hospicu přicházejí, kdy se jejich rodiny
z jakéhokoliv důvodu nemohou o své blízké postarat. Kdy právě sestřičky a lékaři v některých situacích vyprovázejí pacienta na tu poslední cestu tam, kde
už je nic nebolí. Chceme poděkovat za naši maminku Martu Hejnovou, u které
nebyla prognóza růžová, ale po 2 měsících v hospicu se natolik zlepšila, že se
s pomocí personálu dokáže posadit do invalidního vozíčku, něco málo podržet
v rukou a něco málo promluvit, což dříve nebylo možné, ale s péčí personálu to
dokázala. Proto všem děkujeme, smekáme a přejeme mnoho dalších úspěchů
a Božího požehnání.
Dcery Jana Schneiderová a Iva Nejedlová

Dobrý člověk Ladislav Škrabka
Před deseti lety 16. září zemřel
amatérský historik a především dobrý
člověk Ladislav Škrabka z Náchoda.
Pohledem do dnes již vyprodané Velké encyklopedie osobností Náchoda
zjistíme, že zde takových osobností
zemřelých v roce 2012 bylo bohužel
víc. Tehdy již 3. ledna nás navždy
opustil světoznámý spisovatel Josef Škvorecký. Po něm následoval 2.
února nadšený amatérský sportovec
a funkcionář (např. předseda okresního výboru Československého svazu
tělesné výchovy v Náchodě) i hlavní
organizátor okresních kol spartakiád
Ing. Jiří Vlček. Dr. Ladislav Čerych
zemřelý toho roku 9. srpna sice nebyl
Náchoďák, ale vystudoval zde gymnázium. V restituci zdědil v České
Skalici reprezentativní vilu Čerych.
Velkoryse ji pak tomuto městu věnoval. Také díky tomu zde pak mohl náš
bývalý prezident Václav Havel natočit
filmovou podobu své divadelní hry
Odcházení. O Ladislavu Škrabkovi
ještě bude řeč. Poslední z významných osobností Náchoda zemřelých
v roce 2012 (konkrétně 18. 11.) byl
náchodský rodák Rudolf Macek dlouhodobě vězněný za komunistického
režimu, po roce 1989 zakladatel Konfederace politických vězňů a dlouholetý předseda její pobočky Náchod.
Pokud ještě zůstaneme ve světě letopočtů, tak k něčemu podobnému
jako v Náchodě došlo z celonárodního hlediska před 110ti lety v roce
1912, kdy postupně zemřelo pět
předních českých spisovatelů (Vilém
Mrštík, Zikmund Winter, Josef Vác-
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lav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Teréza
Nováková).
Vraťme se však k Ladislavu Škrabkovi. Narodil se 7. dubna 1925 na Plhově a v této části Náchoda prožil
podstatnou část svého života. Důležitým pro uchování paměti Náchoda
se stalo již jeho první zaměstnání,
kdy v letech 1942 až 1948 vykonával
na zásobovacím a vyživovacím oddělení funkci referenta. I tímto způsobem poznal velké množství lidí
svého rodného města. Jako duchovně
založený člověk se však s tímto povoláním nespokojil. Pod vlivem mladého katolického kněze Jaroslava Šimka

působícím v Náchodě v letech 1942
až 1946 se i on rozhodl pro studium
teologie. Doba nástupu komunismu
k moci však jeho záměru nepřála.
Dne 4. září 1950 byl kněžský seminář v Hradci Králové zrušen. Ladislav
Škrabka zde tedy po dvou semestrech
skončil a byl povolán v rámci základní
vojenské služby k pomocnému tech-
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Prodej družstevního bytu 1+1v Náchodě - SUN, který prošel zásadní rekonstrukcí. Bytová jednotka o celkové ploše 44,5 m2, je umístěna ve 4.NP velmi
dobře spravovaného bytového domu,
Cena: 2 390 000,- Kč který byl kompletně revitalizován.

Prodej chaty v zahrádkářské kolonii vTrutnově - Kryblice................................................... 550 000,- Kč
Novostavba bungalovu se nachází v klidné části obce Lhoty u Potštejna........................... 4 500 000,- Kč
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách..................................... 7 990 000,- 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

Novoměstské příběhy - Bludiště se skrýšemi
Příjmy města jsou okolo 200 milionů korun. Co si za ty peníze můžeme
dovolit? Hned na začátku si řekněme,
že je většinou „projíme“. K tomu chod
úřadu nás stojí téměř 50 mil. Kč. Jen
asi jednu desetinu z příjmů investujeme, a to ještě většinou do oprav.
Velkou část peněz spolknou příspěvkové organizace města. Nad příspěvky do základních škol, umělecké
školy a školek včetně nákladů na školní jídelnu ve výši 12 milionů korun se
asi nikdo nepozastaví. Když ale zjistíte,
že Muzeum, Městský klub, Knihovna
a Kino nás přijde ještě o jeden milion více, tak asi něco není v pořádku.
Opravdu je kulturní život ve městě tak
bohatý? Může si město naší velikosti
dovolit čtyři kulturní organizace?
Náklady na sport v roce 2022 byly
7,5 mil. Kč. Přitom na využití sportovišť školami bylo vyčleněno pou-

hých 200 tisíc Kč. Hlavní cíl podpory
od města by měl směřovat k dětem
a mládeži, neboť ať se nám to líbí
nebo ne, dospělí by si svou sportovní
činnost měli hradit z jiných zdrojů.
Lehce si z čísel můžeme domyslet, že
na sport dětí a mládeže rozpočet moc
nemyslí.
Jaké
prostředky
vyčleňujeme
na péči o seniory? Městské středisko
sociálních služeb Oáza spolkne 11 mil.
Kč. Kolik z toho se dostane z kanceláří
na potřebnou pečovatelskou službu, již
nezjistíme. Možná by vyšlo najevo, že
na skutečnou péči o seniory toho tak
moc nezbývá.
O dotacích se v rozpočtu moc nepíše. Pouhých 9,5 mil. Kč na chodníky a komunikace není zrovna mnoho
a znamená téměř mizivé investování
do rozvoje města. Město žije z podstaty.

Je z toho cesta ven? Jsme přesvědčení, že to jde. U všech příspěvkových
organizací je třeba porovnat příjmy
a výdaje. Mnohé by si měli na sebe vydělat. Například je nepřijatelné, aby při
dnešních vysokých cenách nájmů bylo
bytové hospodářství města ztrátové.
Samostatnou kapitolou jsou dotace.
O každou dotaci se vyplatí bojovat.
Jsou na rekonstrukci velkých staveb
minulosti (brownfieldy), na kulturní
památky, na výstavbu, zateplování,
ekologii, bydlení atd. Jen někdo musí
být stále v pohotovosti, mít připraveny
projekty a leštit kliky. I v tom je třeba
změny.
Peněz v rozpočtu je dost i na další
rozvoj města. My z VIZE 22 je najdeme. Víme, že v bludišti rozpočtu jsou
mnohé dobře utajené skrýše.
Luděk Bastl,
Václav Zilvar - VIZE 22

Nové Město nad Metují čekají velmi důležité volby
Nejdříve bych začal tím, co se zde
v tomto volebním období odehrálo.
ODS a její bezpartajní kandidáti se
nám před volbami představili jako
lidé odhodláni vrátit našemu městu
ztracenou prosperitu. Mělo to být docíleno tím, že se ODS nespojí s Petrem
Hablem a jeho Volbou pro Nové Město. Kandidátem na starostu za ODS
byl pan Libor Hovorka, který na předvolebním meetingu ODS hovořil
o tom, že jeho cílem bude po dvanácti
letech působení Petra Hableho ve ve-

nickému praporu (PTP). Zde strávil
bez pár dnů celé tři roky. Po návratu
se stal úředníkem a založil si rodinu.
V době volna s citem dokumentoval již od mládí dění v rodném městě.
Zejména z období Protektorátu vytvořil ve vztahu k Náchodu unikátní
sbírku fotografií a dalších dokumentů.
Tak jedinečných, že část jich nemělo
ve svých sbírkách ani zdejší muzeum.
Nápaditě z nich vytvářel hodnotné
celky. Například zachycující snímání
kostelních zvonů v roce 1942 i všechny
okolnosti s tím spojené. Pokud Josef
Škvorecký ve svých Zbabělcích líčí, jak
náchodští živnostníci aktuálně zdobili
své výlohy v květnových dnech 1945
(též s portréty prezidenta Beneše), Ladislav Škrabka vlastnil fotografie, které
tuto činnost dokumentovaly. Některé
údaje cílevědomě zpracovával (např.
osudy náchodského rabína Gustava Sichra, pozdějšího nejvyššího představitele Židovské obce v Československu).
Bez jeho pomoci či bez využití jeho
soukromého archivu by nikdy nemohly v takové podobě vzniknout dnes již
rozprodané knihy jako Běloveská tragédie, Náchod za Protektorátu či Velká
encyklopedie osobností Náchoda.
Ladislavu Škrabkovi se staly mnohé křivdy. Jako pravý křesťan však
o nich nikdy nehovořil. Ani nijak
nestavěl na obdiv svou víru, která pro
něj byla samozřejmostí. Stavěl se však
proti křivdám, jež se staly jiným jak
v minulosti, tak i v současnosti. Pro
každého, kdo měl tu čest se stát jeho
přítelem, jeho ztráta tak snadno nepřebolí.
Václav Sádlo

dení města, vrátit do našeho města
opět slušnost a podpořit naše podnikatele. Dalšími zvolenými zastupiteli
za ODS se stali 3 zastupitelé bez zkušeností v zastupitelstvu. To bylo zřejmě důvodem, že tento zkušený, a do té
doby „slušný pan Hovorka“, podvedl
jak ODS, tak tyto zastupitele a docílil
spojení ODS s Petrem Hablem. Ten
se stal opět starostou města a svému
přisluhovači „slušnému“ panu Hovorkovi dopřál post místostarosty. Asi
rok a půl potřeboval zřejmě pan zastupitel a radní za ODS Jarolímek, než
pochopil, že se stal obětí intrik pana
místostarosty Hovorky, a že s touto
koalicí rozhodně naše město k žádné prosperitě nebo slušnosti nedojde
a odstoupil z rady města. Já osobně
se domnívám, že se ani nechtěl podílet na zavedených letitých praktikách
Rady města, při kterých manipulují se
zastupiteli k prosazení svých zájmů.
ODS odebralo panu místostarostovi Hovorkovi mandát a z koaličních
zastupitelů se stali opoziční. Zároveň
odstoupila ze zastupitelstva paní Irena Kupková. Zřejmě vycítila, že jako
opoziční zastupitelka, která pracuje
ve školství podléhající městu, by na ni
dle mého názoru mohl být vyvíjen
tlak. Asi by se musela chovat, jako
paní Balcarová a pan Hladík, kteří svými rozhodnutími vždy vzorně
podporovali pana starostu, a nemohla
by se svobodně rozhodovat. Dle mého
názoru se zachovala nejčestněji, jak
mohla. Osobně se domnívám, že zastupitelé za ODS dali jasný signál, že
s touto dlouho trvající politikou pana
starosty absolutně nesouhlasí.
Tou největší a do očí bijící akcí vedení města, která nás všechny bude
stát značné finance v podobě vybudování chybějících parkovacích míst,
je ten neustále opakovaný „Zlatý
trojúhelník“. To je ukázka toho, jak
daleko to může dojít, když je někdo
tak dlouho u „KORYTA“. Koordinované závazné stanovisko ze dne
14.12.2018 k nově vznikajícím stavbám čj. NMNM/14539/2018/OVRR/
Bal, které mělo zmást jak Krajský úřad,
tak zastupitele, vypracoval pan Balcar.
Zřejmě na podnět pana „SPRÁVCE“,
který ho také podepsal a pravděpo-

dobně zaúkoloval vedoucí odboru,
aby se kladně vyjadřovali k těmto stavbám a mátli tak zastupitele i veřejnost.
Velký podíl v této věci měla i paní
vedoucí ORM Vojnarová, která nyní
v tichosti a rychlosti opustila městský
úřad. Údajně do nějaké firmy k lesům.
Možná, že odešla do Lánské obory. Se
zkušenostmi, které od naší partičky
pod vedením našeho „SPRÁVCE“ získala, by se k té partičce okolo Mynáře
náramně hodila. Vedení města nestačilo, že pro tyto majitele pozemku porušilo platný územní a regulační plán,
jednak tím, že nemuseli plnit předepsaný počet parkovacích míst a zeleň.
Přesahem svých bytových domů nad
pozemky města umožnilo získat navíc
majitelům bytových domů podlažní
plochy o přibližně 95 m2, za které mohou při 200,- Kč nájemného za 1 m2
získávat měsíčně přibližně 19.000,- Kč
příjmu. Roční příjem 228.000,- Kč
z pozemků města. Pan Škoda a paní
Škodová (zaměstnankyně Městského
úřadu)společně s panem Shánělem
a Dědkem získali celkem přibližně 475
m2 podlažních ploch a porušují tak
maximální povolenou regulaci. Před
kavárnou postavenou z dotací, patřící
firmě pana Škody, vybudovalo město
za peníze nás daňových poplatníků
ještě terasu. Nádherný příklad vzájemné spolupráce vedení města a pana
Dědka je jeho bytový dům, který dnes
soutěží o stavbu roku. Tato stavba je
prezentována na webových stránkách
města, protože naše město totiž nemá
co prezentovat a v čem soutěžit. To by
musela být vyhlášená soutěž o bourání, tam by získali několik ocenění.
Vedení města společně ve spolupráci
s koalicí, umožnilo panu Dědkovi dle
mého názoru získat v rozporu s platným regulačním plánem Rychta přibližně 298 m2 podlažních ploch, z kterých by tak mohl měsíčně kasírovat
přibližně 59.600 Kč. Připomeňme si, že
tento pozemek par.č. 646/1 o výměře
877 m2 koupil od města za 1.055.031,Kč z toho přibližně 491 m2 obratem
prodal, čímž získal 589.200,- Kč zpět.
U tohoto domu by mohl z takto neoprávněně získané podlažní plochy mít
roční příjem 715.000,-.
(pokračování na str. 7
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NĚMČINA,
ANGLIČTINA

překlady

Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

tlumočení

Brigáda
v
Bohuslavicích
Tel. 602 103 775

AKCE 19.9. - 14.10. 2022 CEKY.cz

491 423 669
602 686 918

CHYBY, ZMĚNY V TEXTU, ZMĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI VÝROBKŮ A CENÁCH JSOU VYHRAZENY. UVEDENÉ CENY JSOU S DPH.

ZALOŽENO 1992

PŘICHÁZÍ PODZIM A S NÍM SPOUSTY AKCÍ PRO VAŠI ZAHRADU A DÍLNU
BENZÍNOVÉ PILY

KOZA NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

ÚHLOVÁ BRUSKA
Ø 125mm
1100W

H 45

HOBBY

ELEKTRICKÉ PILY

G13SWA

990,-

2990,-

1890,-

890,-

1690,-

SUBSTRÁT

STAVEBNÍ KOLEČKO

AKU VRTAČKA

ZN KORBA

80 L

1690,-

PLNÝ - NAFUKOVACÍ BANTAM

VELKÝ VÝBĚR RÝČŮ

2000W - 2500W

ZAHRADNÍ
40l
139,-

H 2039

Js

Z

TV

LET

289,-

2790,-

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ

NOVINKA

ČERNOZEM
60L
18L
99,-

TE

ás

30

SUBSTRÁT

3090,-

Á

p
e tu r o v

KUFR + PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZN

1799,-

HOBBY

m

109,-

SHARE 20V
2X AKU 2Ah

239,-

89,- 219,-

PŘEPRAVKA MANIPULAČNÍ

ČERNÁ

12 DÍLŮ
6-32 mm
890,-

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

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
Říká se o Vás, že máte zlaté ruce a že dokážete opravit vše
od vypínače lampičky až po motor kombajnu? Pak by Vás určitě
bavila práce na našem úseku údržby.
Koho hledáme?
Šikovného mužského, který se nebojí různorodé práce a který má:
• vzdělání technického oboru
• zkušenosti s opravami a údržbou strojů, zařízení a budov
• řidičský průkaz sk. B
• chuť do práce a vysoké pracovní nasazení
• svářečský průkaz a oprávnění VZV je výhodou,
Co byste u nás dělal?
• Budete provádět všeobecnou údržbu, kontroly a opravy strojů, strojního
zařízení a budov včetně technického vybavení budov a venkovních prostor.
Co u nás můžete získat?
• mzdu 32.000 až 36.000 Kč
• zajímavou tvůrčí práci
• velmi příjemné pracovní prostředí v novém areálu
• kvalitně vybavenou dílnu
• výborný kolektiv
• zaměstnanecké benefity
Termín osobního pohovoru: od 5. října 2022
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01
Kontaktní osoba: Yvona Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

10kg

15kg

30kg

590,- 109,- 149,- 359,-

www.gatenachod.cz
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Když se řekne Tomáš Magnusek,
drtivá většina občanů našeho města
si představí filmového producenta,
režiséra a herce. Tomáš Magnusek
je ale také zakladatelem a ředitelem
sociální služby Společné cesty - z.s.
sídlící v Náchodě. Organizace, kterou založil v roce 2002, když mu
bylo 18 let, od roku 2006 poskytuje
sociální službu osobní asistence.
Co si můžeme představit pod pojmem osobní asistence?
„Osobní asistence je terénní sociální služba. V podstatě taková
domácí péče. V organizaci pracuje
jedenáct pracovníků v přímé péči
docházejících do domácností lidí,
kteří potřebují péči. Potřebují pomoci s hygienou, s podáním jídla, nebo si třeba jen tak s někým
popovídat. V tu chvíli přicházíme
my,“ popisuje službu T. Magnusek
a doplňuje: „Organizaci jsem založil ještě jako student a v roce 2006,
krátce předtím, než vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách č. 108/2006, za mnou přišla
tehdejší ředitelka NONY Jana Potočková a její pravá ruka Pavlína
Benediktová a vlastně mě přivedly
k myšlence zajistit sociální službu - osobní asistenty do školy. Nejdříve jsme tedy poskytovali službu
ve školách, ale postupně se z toho
opravdu stala služba terénní tak,
jak o ní mluví zákon,“ a pokračuje
o současném působení organizace:
„Společné cesty pomáhají hlavně
rodinám, kterým se z nějakého důvodu změnila životní situace. Došlo
ke zhoršení zdravotního stavu někoho z členů rodiny. Pomáháme s péčí
o ty nejstarší (většinou). Musím ale
přiznat, že péči mnohdy potřebují
i sami pečující. Lidé, kteří jsou takzvanou „sandwichovou“ generací.
Představte si ženu, které je padesát
let, která má ještě doma mladého
studenta dvacetiletého a k tomu se
už stará o osmdesátileté rodiče. Takových lidí je čím dál tím více a také
potřebují pomoc, někdy psychickou
a někdy jen volný čas, kdy si mohou odpočinout. Jsem rád, že město
Náchod podporuje sociální služby
každého typu obecně. Ať už je pro

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858
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ně cílová skupina senior, dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí či
nevidomí. Náchod na všechny tyto
skupiny myslí a to je klíčové. Já jsem
osobně velmi bojoval za senior taxi
a jsem rád, že se to povedlo. Sociální oblast je důležitá. Nikdy nevíme, kdy se to bude týkat kohokoliv
z nás. Většinou to lidé neřeší a informace o takového službě si zjišťují
až v momentě, když stojí té situaci tváří v tvář,“ dodal Magnusek.
Právě sociální oblast a kultura jsou
oblasti, ve kterých se člen rady
města a od roku 2014 zastupitel
města Náchoda, Tomáš Magnusek,
pohybuje.

Petra Zajíčková o zvířatech a lidech
Naopak nováčkem na kandidátní listině hnutí JAN BIRKE PRO
NÁCHOD je stále usměvavá Petra Zajíčková. Na rozdíl od Tomáše
Magnuska, který stále pracuje s lidmi, Petra pracuje hlavně se zvířaty,
konkrétně s našimi mazlíčky psíky,
pro které před více než dvaceti lety
otevřela salón. „Já především pracuji přímo se všemi různými plemeny
psů. Pes je jediné divoké zvíře, které se
dobrovolně stalo zvířetem domácím,
mazlíčkem a proto má můj obdiv.
Se psy je mnohdy lepší komunikace
než s některými lidmi. Neublíží, nebo
alespoň ne schválně, a žijí pro svého
nejbližšího,“ mluví o své práci Petra
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ANO, víme jak řešit
udržitelnou dopravu v Náchodě!

Co nevíme o Tomáši Magnuskovi

ší

a

www.novinyecho.cz

Zajíčková. No práci, spíše o svém
poslání, jak tomu sama říká. A proč
se rozhodla kandidovat? Odpovídá:
„Ve svém salónu mnohdy vyslechnu
různé názory, přání a podněty od občanů města Náchoda. Ráda budu součástí týmu Jana Birke, starosty, za kterým jsou hlavně vidět výsledky a jako
člověk, který celý život v Náchodě
pracuje, si myslím, že můžu pomoci.
Jeden z konkrétních bodů, se kterým
jdu například i já do volebního klání,
je přání, aby v Náchodě vznikala nová
místa, kde si budou moci lidé s psíky
odpočinout. Uzavíratelný prostor vyloženě pro naše mazlíčky. To je můj
sen,“ potvrzuje Petra.

Náchod je ve spojení s dopravou skloňován ve všech pádech. Proto je nutné najít dlouhodobé udržitelné řešení pro budoucí generace.
Vysokovská spojka - současné vedení města naprosto ignoruje neopakovatelnou příležitost pro Náchod, kterým je vysokorychlostní železniční spojení VRT RS5 Praha – Varšava
jehož součástí je právě realizace „Vysokovské spojky“ (nové železniční tratě z České Skalice
do Náchoda). Znamenalo by to, že by byl Náchod napojen na Evropskou mezinárodní síť dálkové dopravy, což by přineslo obrovský rozvoj našeho města, i celého regionu. Právě probíhá
mezinárodní studie, která má do konce roku vybrat nejvhodnější variantu. Je škoda, že pan
starosta je v této věci naprosto laxní. Je to od něho bohužel velice krátkozraké. Následující
roky budou rozhodující, aby se stala Vysokovská spojka realitou, proto budeme i nadále maximálně spolupracovat s Ministerstvem dopravy i krajem, aby se Náchod dostal mezi moderní
Evropská města.
Obchvat Náchoda - nyní je nejvyšší čas věnovat se samotné realizaci, především technickým opatřením, aby obchvat jen minimálně narušoval okolní ráz krajiny a co nejméně omezoval a znepříjemňoval život obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti budoucího obchvatu a to
nejen při výstavbě, ale především následně samotný provoz, který bude mít negativní dopad
na okolí. Je nutné si uvědomit, že to není stavba, která zde bude pár let, ale mnoho desetiletí,
nebo i staletí. To, že se uleví tisícům obyvatel samotného města, by neměli odnést lidé, kteří žijí
několik generací v okrajových částech právě proto, že chtěli mít klid. Už nyní je v mnoha z nich
velká hořkost a pocit křivdy, že museli prodat pod hrozbou vyvlastnění pozemky, na kterých
hospodařili, nebo je vlastnili jejich předci. Mám k těmto lidem velký respekt a mělo by se
k jejich požadavkům přihlížet v maximální možné míře.
Udržitelná městská mobilita - ve spolupráci s krajským úřadem jsme připravili Plán dopravní obslužnosti města Náchoda, kde je téměř do detailu popsán budoucí rozvoj městské
hromadné dopravy. Dnes je tato doprava po městě velmi neefektivní, spoje jsou vedeny nelogicky (mimo samotné centrum, nebo zdlouhavou oklikou) a frekvence spojů nedostačující.
Zastávky nejsou tam, kde je lidé potřebují (např. u polikliniky, Lidlu, Plhovské školy nebo
Ameteku). Máme ekonomicky realizovatelný plán, kdy společně s krajskými autobusovými
linkami můžeme téměř v celém městě provozovat pravidelný třicetiminutový takt a v centru
města i častější. Společně s krajem připravujeme i roční jízdenku, která by pro obyvatele města
byla opravdu velice výhodná. Je nutné co nejdříve začít i s realizací bezpečné infrastruktury
pro cyklisty, aby se cyklistická doprava stala použitelnou pro pravidelné dojíždění za prací,
do škol a podobně. Nelze donekonečna podporovat jen automobilovou dopravu na úkor jiných druhů dopravy. Je nutné postupně dosáhnout symbiózy mezi chodci, cyklisty, veřejnou
hromadnou i individuální automobilovou dopravou. Je nejvyšší čas začít podporovat především ekologickou dopravu, tak jako je tomu ve vyspělých evropských městech.
(PI)

Vážení spoluobčané Nového Města

q Tomáš Magnusek , Petra Zajíčková

starosta Hable, radní Maur, Němeček ani
Hovorka už v nadcházejících volbách nekandidují. Pro naše město je to jistě velice dobrá
zpráva, protože za dobu, kdy tito radní byli
ve vedení města, to šlo u nás od desíti k pěti.
V radě města ale nebyli sami. Byli tam také
zástupci KDU-ČSL pánové Dostál a Hylský,
za Východočechy pan Prouza. O panu Prouzovi jsem za celou jeho dobu působení ve vedení města prakticky neslyšel, pouze vždy
poslušně hlasoval se starostou a jeho příznivci. Chtěl bych se proto nyní krátce vyjádřit
ke straně KDU-ČSL v Novém Městě. Všude
totiž vidím jejich plakáty, čtu jejich hesla, jak
budou pracovat pro občany a dokonce se
ke mně dostalo motto jejich lídra pana Dostála. V něm pan Dostál voličům sděluje, že
se členové KDU zamysleli, poučili a že budou v příštím volebním období již opravdu
pracovat pro občany Nového Města. Pan
Dostál a pan Hylský jsou členové rady města i zastupitelstva v tomto volebním období.
KDU je ve vedení města snad od roku 1990,
tak nechápu, jak dlouho se budou poučovat.

Pojď za lepším
do Dobrušky!
Nabíráme pracovníky do strojírenství na různé pozice

Ve všech klíčových hlasováních, ve všech bodech, které starosta a jeho věrní prosazovali,
hlasovali oba dva jako jeden muž se starostovými přívrženci. Je to tedy také jejich vina, že
je naše město ve stavu, v jakém je.
Pan Dostál pouze ohnivě řeční v diskusích
na sociálních sítích, ale žádné hmatatelné výsledky za ním nejsou vidět. Aby bylo na jednom příkladu jasné, čím že se pánové radní
zabývali (místo koncepce rozvoje města),
uvádím dnes již legendární prohlášení pana
Hylského na jarním zasedání rady města, že
neprůhledné plotové výplně u soukromých pozemků jsou nepřijatelné, protože pan Hylský,
když jde z práce, tak se rád dívá do zahrádek….
Nebylo by načase, aby se tito pánové připojili k již nekandidujícím kolegům? Odpověď
na tuto otázku můžeme lehce zařídit my voliči
nezvolením těch, kteří nás zklamali. Přeji nám
všem u voleb šťastnou ruku, abychom si zvolili lepší představitele, než jsme měli doposud,
protože všichni současní radní neudělali pro
naše město v porovnání s ostatními městy vůbec nic.
Mgr. Pavel Matouš

Jsme česká strojírenská firma s tradicí od roku 2004.
Nabízíme tým přátelských kolegů a práci v rodinném
prostředí. Naším cílem je smysluplná práce a spokojení zaměstnanci, které bude jejich práce bavit!

Více informací: Adéla Kašparová, tel.: 731 588 403
www.progrestech.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč
70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

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

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
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DELTA - Centrum zdraví a krásy s.r.o.

Í

Ul. Náchodská 272
Dolní Radechová u Náchoda

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

SAMOOBSLUŽNÝ
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STŘEDISKO BROUMOV

! AKCE !
NA NAfTU A BENzíN

S MOŽNOSTí pLATBY KArTOU !

prO LETOŠNí rOK NA VEřEJNé
čErpACí STANICI

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

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč
70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
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CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86
550 01 Broumov
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VOLTE č. 8

Pozvání k volbám
do zastupitelstva města Náchod

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Takto nás
můžete volit:
Hlasovací lístek

M

Tel. 777 24 86 24
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NÁCHOD,
Vážení přátelé, milí spoluobčané.
Rád bych Vám představil naše politické hnutí PATRIOTI NÁCHODA (PAN). Jako
jediné politické uskupení kandidující v obecních volbách do zastupitelstva
v Náchodě nemáme žádné politické vazby na celostátní politické subjekty,
neodpovídáme se vyšším zájmům a nepodléháme politickým tlakům takříkajíc
shora. Jsme hnutí založené jen a výhradně z důvodů co nejlepšího hájení zájmů
obyvatel Náchoda a všech přilehlých obcí. Všichni kandidáti za naše hnutí jsou
buď členové PAN nebo nezávislí kandidáti, mezi nimiž jsou zástupkyně
a zástupci všech generací a různých povolání. Poslední tři funkční období jsme
byli členy koalice a myslím, že i za našeho přispění se podařilo vykonat ve městě
velký kus dobré práce. Naopak některé věci se nepovedly, některé se nezačaly
z různých důvodů řešit vůbec.
My jako hnutí si uvědomujeme, v jak těžké době se nacházíme - ve městě ubývají
mladí a vzdělaní lidé - chybí pro ně uplatnění, stále nezačala stavba klíčového
obchvatu města, energie a služby letí raketově vzhůru, inﬂace trhá rekordy,
přibývají senioři a míst v pečovatelských domech je nedostatek, kultura a sport
doplatily na covidovou krizi - děti si odvykají sportovat. Chybí zubaři i praktičtí
lékaři. Pro současnou i budoucí generaci je třeba řešit mikroklima města.
Nemáme bohužel kouzelnou hůlku
na vyřešení všech zásadních
problémů, ale naše priority jsou
jasné a svou prací se je budeme
snažit prosadit
a realizovat.

PATRIOTI
NÁCHODA
Ing. Milan Vik
PATRIOTI NÁCHODA

DITA VÁVROVÁ
kandidátka na radnici

@patriotinachoda

WWW.PATRIOTINACHODA.CZ

Patrioti náchoda volte

ECHO

www.novinyecho.cz
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Podpořte
kandidátky
a kandidáty
Komunistické strany Čech a Moravy na Náchodsku
Kandidujeme v Náchodě, Jaroměři, České Skalici, Broumově
Novém Městě nad Metují a Teplicích nad Metují
PRIORITY

ź DOSTUPNÉ BYDLENÍ
ź KVALITNÍ A DOSTUPNÉ

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
ź ŘEŠENÍ DOPRAVY
ź PODPORA KULTURY,
ŠKOLSTVÍ A SPORTU

Nabízíme
poctivou práci pro občany
a své sliby plníme

Naši vedoucí kandidáti a kandidátky:
Náchod - Mgr. Soňa Marková, Jaroslav Manych
Jaroměř - Libor Panenka, Natalie Havryljuková
Česká Skalice - Hynek Vejnar, Jiří Zvára
Broumov - Zdeněk Žoček, Josef Kouba
Teplice n/M - Jan Manych, Milan Riabec
Zadavatel: OV KSČM Náchod Zhotovitel: Jaroslav Manych

Protonová radioterapie – unikátní léčba rakoviny je českým
pacientům dostupná již desátým rokem
Pražské Protonové centrum otevřelo své dveře prvním onkologickým
pacientům již v roce 2012. Od té doby se jich zde léčilo více jak 8000
a klinika samotná se stala vysoce uznávanou v odborných kruzích
nejen v ČR, ale i v zahraničí. V čem tedy tkví hlavní přednosti protonové
léčby a pro které diagnózy se hodí? Na to odpovídá doc. MUDr. Jiří
Kubeš, Ph.D., ředitel Zdravotního úseku Protonového centra.
Pane primáři, jaký je princip a hlavní
výhody protonové léčby?
Protonová léčba, jak již název napovídá, funguje na základě protonů. Ty mají,
na rozdíl od fotonů používaných při konvenčním ozařování, zcela jiné fyzikální vlastnosti. Díky těmto vlastnostem je
možné protonový paprsek přesně zacílit
přímo do nádoru a významně tak snížit
ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Díky tomu se snižuje i riziko vzniku
nežádoucích účinků léčby, a tím i dopad
léčby na kvalitu života pacienta v jejím
průběhu i po skončení.

a krku, maligní lymfomy, nádory plic,
centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu, sarkomy. Zcela ojedinělých výsledků však Protonové
centrum dosahuje v oblasti léčby karcinomu prostaty u mužů a rakoviny prsu
u žen. Mezi naše pacienty patří i děti.

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém
centru?
Dlouholeté zkušenosti, sdílené i s kolegy ze zahraničí, špičková technologie
i naši renomovaní lékaři spolupracující
s fyziky, to vše nám umožňuje protonovou terapií léčit stále širší spektrum diagnóz. Úspěšně tak léčíme nádory hlavy

Protonová léčba karcinomu prostaty
je rychlá, efektivní a bez vedlejších
účinků?
V léčbě rakoviny prostaty, kterou každým rokem v České republice onemocnění až 7 000 mužů, dosahujeme celosvětově skutečně ojedinělých výsledků,
a to jak v úspěšnosti léčby – ta souvisí

Je protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami?
Ano, Protonové centrum má smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, protonová léčba je tak hrazená
a dostupná všem pacientů z celé ČR.

Co je dobré vědět
▪ Protonová léčba i všechna diagnostická vyšetření v Protonovém centru
jsou hrazená ze zdravotního pojištění.
▪ Pacienti mohou Protonové centrum kontaktovat kdykoliv sami, a to
i bez doporučení lékaře, telefonicky na čísle 222 999 000 nebo e-mailem
na pacient@ptc.cz. Informaci o tom, zda je jejich diagnóza vhodná pro
protonovou léčbu pak dostanou do 24 hodin.
▪ Vstupní konzultaci mohou nyní pacienti absolvovat i z pohodlí svého
domova, prostřednictvím takzvané virtuální ambulance. Tato služba je
zdarma.

jsou nejčastěji inkontinence (porucha
udržení moči) a impotence, jejíž riziko je
v případě operace velmi vysoké, přes 80
%. U protonové léčby karcinomu prostaty časného stádia je toto riziko sníženo
na méně než 1 %.

s počtem zcela vyléčených pacientů a se
vznikem nežádoucích účinků po léčbě,
tak i v délce trvání léčby. Při včasném záchytu onemocnění dokážeme zcela vyléčit až 97 % mužů!
Loni se nám podařilo publikovat výsledky naší dlouholeté práce v prestižním odborném zahraničním časopise zaměřeném na radiační onkologii.
Jde o výsledky studie, jež probíhala po
dobu 8 let a z výsledků studie jasně vyplývá, že se díky protonové terapii vyléčilo 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a přes 90 % pacientů se
středně rizikovým karcinomem prostaty. A to vše v poměrně neobvykle krátké
době léčby, která čítala pouze 5 ozařovacích dnů. Protonová léčba má celkově na pacientův běžný život minimální dopad: probíhá ambulantně, takže
umožňuje pacientům i v průběhu léčby
bez omezení pracovat, a je, oproti jiným
léčebným metodám, poměrně šetrná
a s minimálními vedlejšími účinky. Těmi

Protonová léčba rakoviny prsu má
také vysokou úspěšnost vyléčení?
V léčbě rakoviny prsu pomocí protonové radioterapie patří české Protonové centrum mezi první centra, která tuto
diagnózu začala léčit. Právě naši lékaři
a fyzici totiž vyvinuli a zdokonalili inovativní léčebné postupy, jejichž know-how předáváme i zahraničním kolegům. Úspěšnost léčby karcinomu prsu
je, při včasném záchytu onemocnění, téměř 90 %, proto je potřeba, aby pacienti
měli možnost svůj život po léčbě žít bez
omezení a zdravotních komplikací.
Největší přínos má protonová radioterapie při levostranném postižení, kdy
je potřeba chránit srdce, věnčité tepny a plíce před nežádoucím ozářením.
Právě protonový paprsek je totiž možné zacílit přímo do nádoru. Pro maximální přesnost probíhá ozařování v řízeném hlubokém nádechu. Tímto
způsobem ozáření jsme schopni v horizontu 10–20 let po ukončení léčby předcházet komplikacím v podobě akutního

infarktu, ischemické chorobě srdeční,
vzniku arytmií apod.
Součástí Protonového centra je také
oddělení diagnostiky. Jaká vyšetření
u vás může pacient podstoupit?
Součástí Protonového centra jsou
nejen špičkové technologie k léčbě, ale
také spolehlivé a kvalitní diagnostické
přístroje. Pacientům, a to nejen našim
onkologickým, ale i široké veřejnosti, nabízíme vyšetření magnetickou rezonancí. Máme velmi příznivé objednací termíny, které se pohybují v rozmezí 2, max.
3 týdnů.
Loni v létě jsme na Oddělení nukleární medicíny, jako první zdravotnické
zařízení v ČR, instalovali nový přístroj
k digitálnímu skenování PET/CT. Tato
v současnosti nejmodernější diagnostická metoda slibuje včasnější a přesnější odhalení případných nádorových ložisek, včetně jejich přesného umístění.
Pro pacienty to znamená včasné odhalení onemocnění, a tím pádem i mnohem vyšší šance na uzdravení.
Diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou dostupná pro každého, nejen pro pacienty v léčbě. Objednat se může každý, stačí mít vyplněnou
žádanku od obvodního lékaře či jiného
specialisty.

ECHO
SEZNÁMENÍ
Romantická dívko
Hledám Tě na všech nástupištích
Stopuji Tě na cestách za městem
Pobrukuji si Tě v mích písních
Kde jsem Ti dal jméno Sen
Mám pro Tebe v ešusu heřmánkový čaj
V dlaních několik krůpějí rosy
I svetr po tátovi jsem do báglu vzal
Vím, že ho tak ráda nosíš
Až jednou holka potkám Tě
Již z obětí Tě nikdy nepustím
Bez tebe smutno je
Jsi pro mě slunce i příjemný stín
Skromný nekuřák 177/60 rád pozná ženu do
šedesáti let.
Mob.: 608 841 683
*Vdovec 76/170 nekuřák, rád pozná ženu se
zájmy o hudbu, tanec a poznávání všeho pěkného kolem nás, co spolu ještě můžeme prožít.
Tel. 733 517 291

BYTY
*Nabízím k pronájmu byt 2+1 v Náchodě s balkonem, zděné jádro, zateplený. Cena
10000 Kč + energie, kauce 15.000 Kč, Volný od
15.9.2022. Více info na tel. 734 753 303
*Prodej bytu 3+1 Náchod/ Babí 70m2. Nabízíme k prodeji příjemný, světlý, družstevní byt v
Náchodě o dispozici 3+1 s prostornou lodžií v
klidné části obce Babí. Byt se nachází v prvním
nadzemním podlaží a jeho užitná plocha je
70m2. Byt je po celkové rekonstrukci, vhodný
jako investiční, a nebo pro okamžité bydlení.
V bytě se nachází vstupní chodba, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, dětský pokoj, koupelna a
oddělené WC. Nábytek, který je vestavěný a na
míru, je součástí prodeje. Výhodou je veškerá
občanská vybavenost v dosahu. Škola 3 minuty pěšky, autobusová zastávka také. Cesta do
centra města Náchod 5 minut autem. Součástí
bytu jsou také 2 zděné sklepy a celková plocha
bytu je 90m2. Parkování je možné přímo u
domu. Adresa: K Rozvodně 223, Náchod/Babí .
Cena: 3 550 000 Kč. Tel. 608 116 798

certifikovaní profesionálové v oboru realit
Ing. Martina Tichá
776 622 776

Ing. Martin Tichý
776 622 777

www.realitytichy.cz

*Prodej bytu 1+1, Náchod, Plhov. 32m2. Nabízíme k prodeji příjemný, světlý byt v osobním vlastnictví v Náchodě o dispozici 1+1. Byt
se nachází na sídlišti Plhov v blízkosti centra
města, do kterého je to pěšky 10 minut. Byt je
v sedmém nadzemním podlaží a jeho užitná
plocha je 32m2. Byt je po celkové rekonstrukci,
vhodný jako investiční, a nebo pro okamžité bydlení. V bytě se nachází vstupní chodba,
obývací pokoj, kuchyň, koupelna s WC. K bytu
náleží sklepní kóje a lodžie na chodbě. Výhodou je veškerá občanská vybavenost v dosahu. Škola, školka 3 minuty pěšky, autobusová
zastávka také. Bytový dům má nová plastová
okna, nový výtah, vyměněné stoupačky a zateplenou fasádu. Parkování je možné přímo u
domu. Adresa: Náchod, Příkopy 1106. Cena: 1
990 000 Kč. Tel. 608116798
*Prodám byt 2+1 v původním stavu, os. vlastnictví, Plhov-Příkopy, 4NP, balkon, sklep, nová
fasáda, výtahy, okna. Cena 2600000 Kč, tel.
724 125 917, RK nevolat
*Pronajmu zařízený byt 1+1 v Novém Městě
nad Metují. Tel. 604 16 44 85
*Pronajmu družstevní byt 2+1- 56m² s balkónem v Náchodě na Plhově. Byt je po rekonstrukci.Volný od října. Tel.604274407
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 1+kk s
užitnou plochou 37,00m2 v zatepleném panelovém domě v Červeném Kostelci. Byt je v
původním stavu a je nutná jeho rekonstrukce.
Prodej se uskuteční formou obálkové metody. Minimální cena je stanovena na 1.200.000
Kč. Zájemci mohou své nabídky podat do 30.
9. 2022 prostřednictvím formuláře, který je k
dostání v sídle SBD Náchod nebo na stránkách
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s balkonem a s užitnou plochou 62,00m2. Byt se
nachází ve zděném bytovém domě v Náchodě v
části Plhov. Byt je v původním stavu a je nutná
jeho rekonstrukce. Prodej se uskuteční formou
obálkové metody. Minimální cena je stanovena na
2.000.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky podat
do 30. 9. 2022 prostřednictvím formuláře, který je
k dostání v sídle SBD Náchod nebo na stránkách
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.

NEMOVITOSTI
*Prodám garáž v centru Police n. Met. Cena
280 000 Kč. Tel. 604453921
*Prodám pozemek na Vysoké Srbské 414 m2
(louka) u lesa. Tel. 702 410 541
*Poptávám DLOUHODOBĚ pronájem zděné
garáže s el. přípojkou v Náchodě, nejlépe ulice
Za Kapličkou, popřípadě v blízkém okolí, cena
do 1100 Kč. Pište SMS na tel 603 799 657, ozvu
se, děkuji, Michal.
*Pronajmu rodinný domek blízko Náchoda,
jen dlouhodobě. Krásná příroda. Jen vážní zájemci. Tel. 777 803 359
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní

www.novinyecho.cz
Radechové, 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
*Jsem z Bohuslavic a ráda bych tu zůstala.
A tak touto cestou hledám dům ke koupi. Případně i v okolí. Děkuji. Tel. 605 942 729

PRODÁM

*Prodám dřevěný nábytek z rok cca 1942
z pozůstalosti, komoda, zrcadlo s taburetou,
dvoudílná postel, třídílná skříň, černý nábytek – prosklená skříň s vitrínou a přihrádkami, černý rozkládací stůl, knihovna. Tel.
721 248 201, 605 92 90 97
*Prodám sekačku Mounfield po GO za 5000
Kč a menší cirkulárku. Tel. 702 410 541
*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 krmné brambory 3Kč/kg. Náchod,
tel:604 604 801.
*Prodám 8 jehnic Suffolk, stáří 9 měs., váha
40-45 kg. Cena 1500/ks. Hronov, tel.602 428
288
*Nabízím smrkové palivové dřevo štípané
v délkách 25cm až 60cm. Možnost dopravy
7-20 prms. Tel. 725 071 731
*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, DO DOBRÝCH RUKOU KOŤATA (kocourky i kočičky), NECHTĚNÉ, Z
NEUHLÍDANÉHO CHOVU PROSÍM, DEJTE JIM DOMOV A ŠANCI NA SPOKOJENÝ
ŽIVOT. Volat na tel. č 605 182 427
*Prodám kompletní výbavu pro pejska do 5
kg. Tel. 776 856 168
*THUJE NA ŽIVÉ PLOTY. Tuje Smaragd
(kontejner): výška 80cm ko 2l za 80,-Kč, výška
100cm ko 3l za 100,-Kč, výška 100/120cm ko 5l
za 120,-Kč. Thuja Smaragd (bal): výška 120cm
(bal)220,-Kč, výška 130cm (bal) 250,-Kč, výška
140cm (bal) 290,-Kč, výška 150cm (bal) 350,Kč, výška 160cm (bal)380,-Kč. Kontakt: 603
393 210 Jaroměř

KOUPÍM
*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 příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické 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
hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel.
777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.:
722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše
o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost.
TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a
známky. TEL.: 724 020 858
*Koupím 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

RŮZNÉ
*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
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

e-mail: echo@novinyecho.cz
*Hledám zubního lékaře, který je ochoten
vzít jednu osobu do evidence. Od Hronova
až po Opočno. Tel. 607 104 151 prosím pouze
SMS.

Tel. 602 103 775

str.

7

Příjmu řidiče skupiny C
+ profesní průkaz na rozvoz
paletového zboží po ČR.
Každodenní návraty
na firmu a volné víkendy.

Bližší info 603 180 847.

Nové Město nad Metují čekají
velmi důležité volby

Malířské
a natěračské práce
pokládka podlah
Vymaluji vám rodinný dům,
byt i kancelář. Natírám fasády,
okna, střechy. Pokládka PVC
a koberců.

David Bubák
tel.: 604 637 239

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

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 plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2022

(Dokončení ze str. 2) Připomíná mi to takové socialistické podnikání, oni
mají příjmy a město (my všichni) výdaje. Majitelé těchto bytových domů
pouze využili klientelistického (korupčního) prostředí, které v našem městě
panuje. Vybudování chybějících parkovacích míst nás z rozpočtu města bude
stát několik milionů korun. Na toto jednání vedení města by se hodila podobná hláška Miloše Kopeckého jako Feldkuráta Katze ze Švejka: “To se nám to
podniká, když nás město dotuje“. Na jedné straně ve stejném území se vedení
města snaží postupně likvidovat a znepříjemňovat život jiným firmám a podnikatelům, jako například zbourání provozovny Matoušových „CIS“, ke kterému pan starosta údajně pronesl „však už si vydělali dost, tak to můžou zbourat“. A na straně druhé má syn pana starosty asi ještě vyděláno málo, a proto
jeho soukromou akci „Food Art festival“ pořádanou jeho firmou se rozhodlo
vedení města sponzorovat. Město Nové Město nad Metují bylo hlavním sponzorem této soukromé akce. Podpořilo ji jak finančně, tak zajistilo pronájem
zámecké zahrady. K tomu by se hodilo heslo: „Chceš-li v klídku podnikat, tak
se musíš Hable jmenovat“.
A jak dál? To největší zlo, tím myslím Petra Hableho a jeho partičku, ti
to „v pohodě neustáli“ a jsou již mimo hru. Ovšem stále jsou na kandidátkách Východočechů a KDU-ČSL koaliční zastupitelé, kteří jsou plně odpovědni za machinace a dlouho trvající stagnaci našeho města. K čemu by mělo
po těchto volbách dojít? Aby nové vedení města mohlo začít s čistým stolem,
musel by v první řadě odejít pan tajemník, který ten celý ansábl řídí a zbytek
radních. Za Východočechy to je Martin Prouza, který je několik volebních
období v radě města a svou funkci v dopravě neplní. Neřeší situaci, kdy přes
náměstí jezdí velké autobusy, třeba jen s jedním cestujícím. Vyřešit by se to
dalo mikrobusy, ale on má jinou a zřejmě důležitější práci. Věnuje se pouze
vymýšlením pojmenování ulic atd….. Například pojmenovává i polní cesty
k lávkám, ale že jsou z většiny rozpadlé a nedá se po nich přejít, ho opět
nezajímá. Hlavně, že mají lávky a cesty svá jména. Panu radnímu Dostálovi,
bojovníkovi za zeleň, vůbec nevadí, že ve Zlatém trojúhelníku není splněn
předepsaný poměr zeleně. Dnes oslovuje voliče s tím, cituji: „Aby se naše
krásné město rozvíjelo a žilo, je stěžejní změna v mnoha ohledech“. Člověk,
kterému ještě neuplynulo volební období, v kterém neúnavně tvrdil, že vykonává spolu s radními skvělou práci. Proč nám dnes nabízí změnu? Jakou
změnu má na mysli? Vždyť vykonával vše, jak nejlépe uměl. Teď nám chce
namluvit, že se probudil a zodpovědně se zamyslel nad dosavadním působením v řízení města a nabízí nám smýšlení mladých a erudovaných lidí, kteří
jsou připraveni změnit zdejší politické prostředí. Vždyť celé volební období
podporoval korupční politické prostředí, na kterém se aktivně podílel. Pokud
by mu skutečně ležel osud našeho krásného města na srdci, jak uvádí a myslel
to vážně, tak by musel pochopit, že pro něho ve vedení města není místo. Pan
radní Hylský, to je arogance sama. Na setkáních jiných volebních uskupení,
kterých se účastnil, dával tu jeho aroganci a pohrdání druhými, dokonce i panem hejtmanem Červíčkem, zřetelně najevo. Jako jediný účastník v závěru
nikdy nikomu nezatleskal. Když se nad tím vším zamyslíte, tak je to strašné,
co za bezpáteřní, nepřejícní a závistivé lidi díky volbám, dostává do svých
rukou moc a rozhoduje o nás. Toto složení rady města, které po odstoupení
pana radního Jarolímka doplnil pan Dostál, bylo snad nejhorší, jaké kdy bylo.
Radní byli zajedno, občané nepotřebují koupaliště, řešení transitní dopravy je
nezajímalo. Vlastně občané je vůbec nezajímali, a pokud se o někoho zajímali
a nebyl mezi vyvolenými, tak jen pouze jak by mu mohli uškodit. Paní zastupitelka Balcarová za Východočechy byla schopna na zastupitelstvu a ve svědecké výpovědi k soudu lhát, aby bránila svého chlebodárce pana starostu.
Jediný zastupitel za KDU-ČSL, který se snažil jednat nestraně, byl pan Petr
Neumann. Ale po příchodu pana Dostála do Rady města, jako kdyby v zastupitelstvu nebyl. Jediné logické vysvětlení pro jeho jednání by mohlo být, že
byl panem Hylským a Dostálem umlčen. Jmenovaní koaliční zastupitelé by
měli pochopit, že odchodem Petra Hableho a spol. prohráli i oni, a měli by
ho okamžitě následovat. Domnívám se, že s jejich pokřiveným charakterem
dělají pouze voličům Východočechů i KDU-ČSL ostudu.
Z těchto důvodů by měl každý k volbám přistupovat zodpovědněji a získat
si o kandidátech co nejvíce informací. V komunálních volbách nejde o to,
za jakou stranu kdo kandiduje, ale jaký je člověk. Příkladem je paní zastupitelka Kulhavá, která kandidovala za komunisty, přitom měla v zastupitelstvu
dobré názory a odváděla skvělou práci. Velké množství objektivních informací má pan Buchal na svém webu www.novomestskykuryr.info, kde najdete
mnoho informací k nadcházejícím volbám. Jsou zde volební programy jednotlivých stran a přehledně označeny červenou kartou zbývající členové koalice, kteří ještě nepochopili, že je čas odejít a dát šanci jiným, schopnějším.
Miroslav Hofmann (pp)

ECHO

www.novinyecho.cz
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Tel. 602 103 775

125 let JG

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

V CIZÍ ŘEČI EXCELUJE,
KDO ŠKOLU Gate NAVŠTĚVUJE.
Od 19. září zahajujeme výuku.

Přivýdělek
Hledáme
spolehlivého distributora
novin ECHO a letáků
v Bohuslavicích.

ANGLIČTINA a NĚMČINA
(všechny úrovně + konverzace)

Výuka v malých skupinách nebo individuálně.
Kontakt:  NJ: Dr. Lada Petránková
                 603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: Mgr. Pavel Hrabec
                 774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Možnost souběh
i s jinou roznáškou.
Vhodné i pro zdravotně
znevýhodněné osoby.

Výuka na míru! Zavedli jsme hybridní výuku.
Nemůžete-li přijít osobně, připojíte se online.
Více informací: www.gatenachod.cz.

Více info na tel. 602 103 775
nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

Bohuslavice nad Metují kulturně ožívají

V Bohuslavicích na Novoměstsku
plánují na příští měsíce hned několik
akcí, na které zvou i širokou veřejnost.
Půjde např. o přednášky na různá témata či besedy se zajímavými osobnostmi.
„Spolkové aktivity se zaměří také na ty
nejmenší. Jako máma dvou malých dětí
se domnívám, že právě na venkově je pro
ně ideální prostor,“ vysvětluje za Spolek
přátel Bohuslavic Mgr. Zuzana Matoušková. V plánu je také cesta do bohuslavické historie, resp. společenské posezení nad kronikami a dalšími zajímavými
prameny. „Věřím, že mě v tom nenechají
naši nesmírně sečtělí zájemci o naši historii, což jsou především senioři, jelikož
mnohé pamatují a mají k obci velký
vztah, nicméně spoléhám také na naše
rodáky, kteří se rádi vracejí,“ doplňuje
další plánovanou akci zastupitel obce
Mgr. Milan Školník, Ph.D., který tak na-

váže na jeho aktivity s významnými bohuslavickými rodáky, jakými jsou např.
fotbalista Ivo Ulich či sbormistryně a di-

rigentka PaedDr. Dana Ludvíčková.
Na snímku Milan Školník v diskuzi se
Zuzanou Matouškovou
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OTEVŘENÉHO
PIVOVARU

STŘEDA 28.9.2022

(12 – 22 hod, poslední exkurze v 19 hod)

EXKURZE ZDARMA A PRVNÍ PIVO
V NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU
JE NA NÁS!
Po prohlídce pivovaru možnost
občerstvení a posezení
v návštěvnickém centru.
- kompletní nabídka piva
a nealko nápojů
- podzimní novinka
SINGLE HOP LAGER
- pochutiny k pivu

Bez pomoci státu a kraje zůstanou sliby jen na papíře
Příští pátek a sobotu 23. a 24. září
mnozí z vás zamíří k volebním urnám,
aby dali hlas svému kandidátovi či celé
straně, hnutí či uskupení. V Náchodě
se o vaši přízeň uchází 240 osobností z našeho města na 9 kandidátkách.
O hlasy voličů se uchází i naše uskupení, složené z ODS, STAROSTŮ a nezávislých a VÝCHODOČECHŮ. Mnozí
se nás ptají, proč jsme nešli do voleb
samostatně. Nebylo by to lepší? I to byla
jedna z variant. Nakonec ale převládl pragmatizmus a zájem netříštit síly.
Společně jsme si lidsky i názorově blízcí, programově jsme se shodli na prioritách i maličkostech, zastáváme konzervativní politiku. Jedním z důležitých
motivů je i plnění programových slibů.
V předvolebních materiálech můžeme
naslibovat modré z nebe, postavíme
novou čtvrť, sportovní haly, parkovací domy, obchvat, lázně… za miliardy.
Ale financování již nikdo neřeší. Příjmy
města stačí na pokrytí běžných výdajů,
na opravy, údržbu městského majetku,
provoz škol a dalších městských zaříze-
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

Gate

Jiráskovo gymnázium v Náchodě oslaví ve dnech 23. – 25. září
2022 125 let své existence. Hlavní
program je naplánován na sobotu
24.9. (celý ho naleznete na www.
gymnachod.cz), kdy v 10:45 dojde k řazení slavnostního průvodu
u kostela sv. Michaela archanděla
u gymnázia podle maturitních ročníků. Průvod se přesune na Masarykovo náměstí. Od 14 hodin je v divadle akademie a od 18 hodin bude
hrát v hlavním sále k tanci kapela
Reflex. U příležitosti oslav byl také
vytištěn Almanach.

8

ní. Jen malé procento jde na investice.
Většina investičních akcí je tak financována pomocí dotací a úvěrů. Proto
jsme zcela realisticky spojili síly a jdeme do toho společně. Podobná koalice
vládne na kraji a ODS se STANem má
nejsilnější zastoupení ve vládní koalici
v Praze. Při získávání dotací je potřeba úzké spolupráce města s krajskými

i celostátními institucemi, a to se přece
jenom lépe dělá, když máte na příslušných místech známé osobnosti. Jednou
z našich největších priorit je postupné
položení základů stabilním, kvalitním
a prosperujícím lázním, které posunou Náchod na vyšší úroveň, ale to bez
podpory kraje a státu opravdu nepůjde.
Společně to dokážeme.

BURČÁK
....a jako každý rok......
každé úterý a Čtvrtek....

REZERVACE přijímáme
na telefonu: 732 154 955
nebo mailu:
marketa.flouskova@primator.cz

www.primator.cz

VINOTÉKA

Jarmila Zemánková
Tyršova ul. 65
Náchod
(vjezd do náměstí TGM)
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Běloveským lázním chceme navrátit jejich slávu,
teď už bez kompromisů

Nová Tepna – na začátku byla
zapotřebí hlavně odvaha

Po mnoha letech komplikovaných
jednání, návrhů a změn ve vlastnických
vztazích můžeme s hrdostí říct, že konečně budeme o lázních rozhodovat sami,“
říká Jan Birke, starosta Náchoda. Vrátit
běloveským lázním jejich lesk a slávu je
jedním z hlavních témat posledních let.
A postupnými kroky s notnou dávkou
trpělivosti se nám to daří.
To, že v okolí Bělovsi vyvěrá pramen
lahodné kyselky, věděli lidé už okolo
roku 1392. Oficiální lázně se však v Bělovsi otevřely až v roce 1818, největší
rozkvět zažívaly lázně na přelomu 19.
a 20. století. Léčily se v nich pomocí
přírodních uhličitých koupelí kardiovaskulární nemoci, potíže s pohybovým
aparátem nebo rekonvalescence po zánětech žil. Po znárodnění v roce 1948
byly lázně i nadále v provozu, nedosáhly
už však takového věhlasu jako v období
před světovými válkami a nepomohla
jim ani restituce v roce 1990 a návrat
do rukou soukromníků a následně spekulantů, lázně tak postupně chátraly.

A ta nám přesně před čtyřmi lety, kdy
se nám se starostou Janem Birke podařilo uzavřít dohodu s tehdejším majitelem
zbořeniště v bývalé Tepně a město Náchod mohlo koupit strategický areál pro
jeho další rozvoj a výstavbu, rozhodně nechyběla. Tehdy se začal odehrávat příběh
„Nové tepny“, jak je pracovně nově připravovaná městská část pojmenována. V historii města se jednalo o významný krok,
protože reálně hrozilo, že se budeme pod
zámeckým kopcem dívat na hypermarket
nebo rozvaliny původních budov, resp.
hory, které již za svou dobu existence získaly i místní název.
O využití prostoru po bývalé Tepně rozhodli občané Náchoda již před vyhlášením architektonické soutěže. Chtěli byty,
parkování, obchody. Tím vlastně rozhodli
o nové části města. A bylo to správné
rozhodnutí, které bylo naplněno mezinárodní architektonickou soutěží. Do konce tohoto roku bude dokončena územní
studie, kterou již bezmála rok zpracovává
tým Piotra Persona z Polska. To je poslední krok před zahájením prací na prvních
projektech a stavbách na „Nové Tepně“.
Zároveň nové zastupitelstvo musí stanovit
jakým způsobem vybrat zájemce o vý-

Návrat lázní v Bělovsi myslíme vážně
V posledních šesti letech dostalo lázeňství v Bělovsi řadu nových impulsů a jeho obnova nabrala reálný směr.
Od roku 2016 se podařilo vyvrtat nové
zdroje minerální vody, vybudovat minerálkovod, obnovit Malé lázně, získat
a zprovoznit technologii na skladování
oxidu uhličitého pro léčebné účely a vytvořit studii pro rozvoj velkého lázeňského parku.
Nákup areálu velkých lázní z rukou
soukromého vlastníka do vlastnictví města Náchoda na začátku letošního roku se
stal historickým mezníkem. Získali jsme
tím nejen původní areál pro výstavbu provozních budov, ale také přístup k původním zdrojům minerálky IDA.
„Dnes už proto můžeme připravovat obnovu parku ve Velkých lázních,
provádět zajištění historických budov

před další devastací a znovuzprovoznit
prameník Jakub a vrty běloveské kyselky. Výsledkem našeho vytrvalého úsilí je
navíc přelomové rozhodnutí ministerstva
zdravotnictví v červenci t.r., kterým bylo
městu Náchod prostřednictvím jeho příspěvkové organizace Správa přírodních
zdrojů a lázní Běloves povoleno využívat všechny čtyři léčivé zdroje (Běla, Jan,
IDA I, IDA II) současně a to pro pitné
kůry, balneoprovoz a získávání léčivé-

ho plynu!,“ vysvětluje místostarosta Jan
Čtvrtečka a dodává: „Oblíbenou Idu tak
budeme moci znovu ochutnat do zahájení lázeňské sezóny na jaře 2023!“
Město Náchod se stalo vlastníkem
Vily Panzinka

Skvělou zprávou je nyní aktuální
schválení nákupu objektu tzv. Vily Panzinka včetně přilehlých pozemků
do majetku města, o kterém rozhodli
zastupitelé na svém jednání 12. 9. 2022.
„Využili jsme tak mimořádnou příležitost, jak získat do majetku města historicky nejzachovalejší objekt ve Velkých lázních. Díky tomu můžeme předejít dalším
spekulativním převodům majetku v tomto prostoru, kde trvale podnikáme kroky
k obnově lázeňství,“ dodává starosta Jan
Birke.
Obnova lázeňského parku
V letošním roce proběhla revitalizace a příprava území ve Velkých lázních,
kde chystáme celkovou obnovu lázeňského parku s maximálním využitím
stávajících vzrostlých stromů. Zimní
období využijeme pro dokončení projektu a získání všech povolení k zahájení
prací v parku na jaře 2023. Studie počítá
s krytou lázeňskou promenádou, vodním prvkem nebo květnatou loukou.
Podívejte se, jak bude lázeňský park,
který nabídne Náchoďákům místo k procházkám, relaxu i romantice,
po rekonstrukci vypadat …

stavbu bytových domů, v jejichž přízemí
budou umístěny obchody. Další budovy
jako školka, dům pro seniory nebo zastávky MHD budou vznikat v návaznosti
na bytovou výstavbu. Vznikne zde krásná
část města v bezprostřední blízkosti centra na úpatí zámeckého kopce.
„Jedná se o lukrativní lokalitu, která
vzhledem ke své pozici a blízkosti napojení budoucího obchvatu bude plná života
a možností pro spokojené bydlení všech generací. Náchoďáci mají šanci na dostupné
bydlení, kterého je v Náchodě stále nedostatek a našim úkolem je jim tento oprávněný požadavek splnit. Odpracovali jsme
na tomto projektu již hodně a dotáhneme
to do konce,“ vysvětluje místostarosta Jan
Čtvrtečka.
„Máme mimořádnou příležitost, jak
právě v této lokalitě řešit poptávku po bydlení, na Nové Tepně můžou vzniknout
stovky bytů!“, upozorňuje současný zastupitel a kandidát hnutí JAN BIRKE PRO
NÁCHOD Marek Dvorský a další na kandidátce, Jitka Štimová, k tomu dodává:
„V rámci realizace tohoto projektu zde
najdou své uplatnění a příležitosti i místní
podnikatelé, což je obrovský potenciál pro
další rozvoj našeho města.“

Kandidátka hnutí JAN BIRKE PRO NÁCHOD
pro volby do Zastupitelstva města Náchoda

1.

2.

Pracujeme pro vás
a pro Náchod!

Jan Birke

Jan Čtvrtečka

3.

MUDr. Edita Nováková

4.

Bc. Tomáš Magnusek

9.

Marek Dvorský

10.

Mgr. Michal Brát

11.

Petr Jirásek

Kateřina Kramlová

15.

Petra Zajíčková

16.

Petr Břenda

20.

František Kraus

21.

7.

Mgr. Lenka Hronková

8.

12.

Mgr. Martin Tesař

13.

Jitka Štimová

14.

17.

Ing. Tomáš Fulka

18.

Kamil Bořek

19.

22.

Jan Černý

23.

Michal Ungrád

24.

Mgr. Radka Lokvencová

Aleš Hynek

Jiří Galba

25.

5.

Volte číslo 5!

Jana Kynterová

MUDr. Ladislav Tichý

26.

JUDr. Josef Svoboda

6.

27.

Miroslav Brát

Mgr. Eva Marková

Bc. Filip Adler

Zadavatel / zpracovatel: ČSSD
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