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Muzea a galerie 
v kraji otevřou 
lidem zdarma

Každou první středu v  měsíci  
nabídnou od prosince do konce roku 
2023 volný vstup bezmála dvě desítky 
muzeí, galerií a hvězdáren v  Králové-
hradeckém kraji. Poprvé byla expozice 
krajských kulturních zařízení přístupné 
zdarma ve středu 7. prosince. Pro děti 
do 10 let a seniory starší 65 let bude 
platit volný vstup od prosince do kon-
ce příštího roku na všechny dny v mě-
síci. Vedení Královéhradeckého kraje 
chce tímto krokem lidem nabídnout 
v  současné nelehké době snazší cestu 
za zážitky, které krajská muzea, galerie 
a hvězdárny nabízí. 

„Zvolili jsme poměrně zapamatova-
telný termín: zkoušky sirén, které každé 
první středeční poledne zní celou zemí, 
budou lidem připomínat, že právě tento 
den mohou vyrazit s  celou rodinou na 
řadu míst v kraji za kulturou bezplatně,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová (Východočeši).

6. prosince 1952 se v  Náchodě narodila 

Zdeňka    Horníková, učitelka, starostka Nácho-

da, poslankyně za ODS, v letech 2013 až 2022 

viceprezidentka Nejvyššího kontrolního úřadu 

a nyní starostka Žďárek

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

 Černý kostkoořech  25-80 mm
1599,- / 1q  vč. DPH

Koks ořech II. 20-40 mm
1699,- / 1q  vč. DPH
Tato cena platí při odběru nad 20q !

akční nabídka pivovaru

12.12. - 23.12. 2022
nebo do vyprodání zásob. 
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

AKCE

11,90

S KARTOU

11,30

AKCE
12,90

S KARTOU

12,25

ZÁMECKÝ HOTEL NÁCHOD 

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka

překlady

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

Dne 15.12.2022  by oslavil 80 let

pan Milan Stolín.
Scházíš nám, ale v srdcích

a vzpomínkách navždy zůstáváš.

S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 8. prosince 2022 uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustil

pan Václav Hůlka
z Bohuslavic.

Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 8.12.2022 uběhlo 34 roků, kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Josef Mach.
S láskou vzpomínají manželka,

syn s rodinou a vnoučata.

Schází nám, ale v srdcích
a vzpomínkách navždy zůstává!

VZPOMÍNKA
Dne 13.12.2022 uplyne pět smutných let,

kdy nás navždy opustil

pan Miloš Svoboda
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Svobodova

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 3.12.2022 uplynulo 8 let, kdy nás navždy 
opustil milovaný syn, bratr, tatínek a dědeček

pan Josef Mach.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku.
Maminka, bratr, děti Nikolka

a David a vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 15. 12. 2022 uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek,

manžel a dědeček 

Stále vzpomínáme manželka s rodinou
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

pan Jiří Čepek z Náchoda

VÁNOČNÍ STROMKY
kavkazské jedle

Všichni, kdo máte zájem o nádherné vánoční stromky - kavkazské jedle z Dánska!
Začínáme prodej od 27.11.2022 do 23.12.2022 od 9 do 18 h 

každý den soboty i neděle, Červený Kostelec, Lipky 128 
Stromky jen v top kvalitě exklusive od 1,5 do 2,5m.

Dále i stromky v květináči a další zboží u nás.

Tel.: 739 142 184

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší dům se dvěma byty v klidnější části 
obce Černilov, která navazuje na nově 
vystavěnou vilovou čtvrť. K domu ná-
leží dostatečné technické zázemí, sklad 
na uhlí, 2 garáže, parkování pro více 
vozů apod.

Pozemek s jihozápadní orientací k výstavbě v obci Merklovice ........................................2 390 000,- Kč
Rodinný dům se stodolou  v klidné části obce Lhoty u Potštejna ......................................4 490 000,- 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
Bytový dům v centru Náchoda s 18 byty, 2 nebytové prostory .....................................36 600 000,- Kč

Cena: 5 990 000,- Kč 

Aneb jak jsme zjistili, že je dobré si přečíst pravidla, ale ani to někdy nemusí 
stačit. Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce v pátek 2. 12. 2022 uspořádalo ro-
botickou soutěž pro základní a střední školy. Soutěžilo se ve třech klasických robotic-
kých disciplínách – sledování černé čáry, paralelní slalom po čáře a robotický sprint.

Kvartáni z  robotického kroužku Jiráskova gymnázia nastudovali pravidla  
a vybrali si disciplínu sledování čáry. Registrace proběhla bez problémů. Po příjezdu 
na místo začali ladit své roboty a docela dobře jim vše fungovalo. Asi hodinu a půl 
před koncem soutěže se organizátoři nenápadně přišli zeptat, jestli víme o tom, že se 
musíme zúčastnit všech tří disciplín. Byl to docela šok, pravidla jsme sice četli, ale 
ne dost pozorně. (Když vím, co mám hledat, tak už to v nich nyní najdu…) Přece to 
ale nevzdáme – kluci předvedli nadlidský výkon. Přeprogramovat roboty pro para-
lelní slalom nebylo tak těžké, horší byl robotický sprint. Projet dráhu dlouhou 10 m 
a širokou jen 90 cm není tak jednoduché, zvláště s robotem sestrojeným pro úplně 
jinou disciplínu. Ale podařilo se.

Nakonec bylo naše úsilí oceněno prvním místem pro tým ve  složení Jáchym  
Bohadlo a Václav Holý a třetím místem pro Lubomíra Dědka. Gratulujeme!

Děkujeme také firmě Saar Gummi Czech, s.r.o. z  Červeného Kostelce, která 
i v dnešní pro průmysl tak komplikované době pokračuje v podpoře našich technic-
ky orientovaných aktivit.            RNDr. Jan Preclík, Jiráskovo gymnázium Náchod

RoBoDo – RoBoti v Dobrušce

To, co jsme si tak trošku vysnili, se 
skutečně stalo. Hráči Zbečníku Martin 
Kohl a  Jirka Hudok dokázali v  kon-
kurenci 19 družstev z  celé republiky 
po skvělých výkonech naprosto zaslou-
ženě vyhrát domácí nohejbalový pohár 
ČNS mladších žáků ve  dvojicích a  náš 
malý klub tak slaví senzační triumf! 
Ze skupiny jsme po třech hladkých vý-
hrách (Počernice D, Holice C, Modřice 
A) a  jedné těsné prohře s  Karlovými 
Vary A postoupili ze 2. místa. V play-off 
jsme dokázali vyřadit postupně v osmi-

finále Počernice C, ve čtvrtfinále Holice 
B (10:9, 10:3), Holice A (přestože jsme 
zde ztratili 1. set 7:10, poté však dokáza-
li v těžkém semifinále vývoj otočit 10:3, 
10:7) a  ve  finále poměrem 20:12 pře-
hráli Peklo nad Zdobnicí. Díky Všem 
za úžasný zážitek - bomba, pecka, fan-
tazie! Výborně si vedl při své premiéře 
i  J. Chráska, který se s  MIX sestavou 
dokonce postaral o  jedno z  největ-
ších překvapení turnaje, když dokázali 
ve skupině porazit Holice A. Jen tak dál!  

Lukáš Vlach

Zlatá zbečnická pohádka

T. J. Sokol Náchod vás zve na Sokolský ples, který začíná v sobotu 17. 12. od 20 
hodin v  náchodské sokolovně. Moderuje taneční mistr Igor Štěp ml. a  zahra-
je Relax music z Jaroměře. Vstupenka stojí 180 Kč a je k zakoupení v kanceláři 
Sokola nebo pře e-mail: nachod@sokol.eu. Výtěžek ze vstupného bude použit 
na podporu sportu dětí a mládeže.

Plesová sezóna začíná

Chtěla bych poděkovat Hospici 
v Červeném Kostelci za péči, kterou vě-
novali mému nemocnému manželovi. 
Děkuji i za to, že mně umožnili, abych 
tam mohla být s ním a mohla jsem ho 
ujistit, že jsem ho neodložila jako ne-
potřebnou věc. Byl alespoň spokojeněj-
ší, že jsme zase spolu. Cítil, že je jako 
doma. Připadáte si, že jste v ráji a per-
sonál nejsou lidé ale „Andělé“.

Moc děkuji a přeji všem hodně zdraví 
a štěstí, a aby tam měli všechno, co by 
mohlo zlehčit jejich práci.

Díky Movčanová

Poděkování

Touto cestou chci velmi poděko-
vat všem pracovníkům přímé ob-
služné péče a  zdravotním sestrám 
pod vedením vrchní sestry paní 
Kubečkové MěSSS Marie.

Děkuji všem za  vzornou péči 
a  moji maminku Martu Štelci-
govou. Zvláště pak za  empatický 
a lidský přístup v jejích posledních 
dnech. Přeji všem pevné zdraví 
a mnoho sil v jejich náročné práci.

Marta Pohlová

Poděkování

Psí domov Lukavice Vás zve na  vá-
noční dopoledne s  pejsky, kteří se 
na  Vás budou těšit v  sobotu 17.12. 
od 10 hodin v psím domově v Lukavici 
u Rychnova nad Kněžnou. Bohatý pro-
gram pro děti i dospělé přináší vánoč-
ní obchůdek, vánoční focení s  pejsky, 
zdobení stromečku, povídání o  útulku 
a  pejscích a  spoustu dalšího. Pejsci se 
těší na  vaše dárečky. Ocení hlavně kr-
mení, granule, konzervy, psí salámy, 
pamlsky atd., č. účtu 2402388641/2010. 
Akce potrvá do 11:30.

Vánoční
dopoledne 
s pejsky

Jako každý rok i  letos ke konci roku 
proběhne výstava dětských prací ze 
soutěže Kvíčerovská sirka, kterou po-
řádá Klub sběratelů Policka s podporou 
Města Police nad Metují a Muzea papí-
rových modelů. V letošním roce neby-
lo vypsáno žádné téma, takže soutěžící 
měli volnou ruku při výběru tématu. 
A opět vznikla celá řada krásných dět-
ských výtvarných prací. 

Organizaci Kvíčerovské sirky si 
za  Klub sběratelů Policka vzal na  sta-
rosti opět pan Milan Košťál. Výsledky 
soutěže najdete později na webu Muzea 
papírových modelů a samozřejmě nejen 
vítězné práce si můžete prohlédnout 
v Zeleném domečku v Polici nad Metu-
jí. Výstava potrvá do 2. 1. 2023, vstupné 
je dobrovolné a otevřeno je podle ote-
vírací doby Muzea papírových modelů.

KVÍČEROVSKÁ 
SIRKA
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Největší 

výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 

a v jeho okolí !

Balení stromků 

ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 
Největší 

výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 

a v jeho okolí !

Balení stromků 

ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

Letos slavíme 23. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

KLINIKA 
MINIINVAZIVNÍ
LÉČBY ZAD

KDE NÁS NAJDETE?
EuroPainClinics HRADEC KRÁLOVÉ
Jana Černého 545/48
503 41  Hradec Králové-Věkoše

E-mail: hradec@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz  VZP, ZP MV, RBP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ

bez bolesti zad

Tel.: +420 725 740 277  |  www.ekonzultace.cz

LÉČBY BOLESTI ZAD A VELKÝCH KLOUBŮ

000 000 000775 710 521

POZOR VELKÁ AKCE

100% úroků zpět a slosování 

o hodnotné ceny za 200 tisíc !!!

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

PRONAJMEME
část nemovitosti v Hronově, Havlíčkova 285. Nebytové prosto-
ry jsou ve II. N.P. po celkové rekonstrukci v roce 2016. Jedná se 
o samostatné prostory o celkové velikosti 820 m2 s nákladním 
výtahem. Prostory se skládají ze dvou dílen (212 a 307 m2) se 
spojovací chodbou a kanceláří, šatnami pro žena a muže včetně 
SZ, úklidové místnosti, jídelny a společnými prostory.

Nebytové prostory budou k dispozici od 1. 1. 2023.  
Na střeše objektu o rozloze cca 1.000 m2 je možno instalovat fotovoltaické panely. 

Více informací na tel. č. 737 261 680-81 / Luboš Braha

maso a masné výrobky

SKALIČAN a.s. 
Zelená 226, 552 03 Česká Skalice
Tel: 491 419 401, 727 972 538
E-mail: personalni@skalican.cz

PŘIJME

Pracovníka EXPEDICE

ŘIDIČE na rozvoz výrobků

Požadujeme:
 Základní znalost práce na PC
 Zdravotní způsobilost pro práci v noci
 Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
 Chuť pracovat

Nabízíme:
 Práci na plný úvazek s prac. dobou od 16. hodin
 Nástupní mzda od 25.000,- Kč
 Příspěvek na kvalitní stravování
 Každý měsíc balíček firemních výrobků 

     a slevu na nákup výrobků v podnik. prodejně
 Zaučení a řádné zaškolení samozřejmostí
 Možnost ubytování na podnikové ubytovně

Požadujeme:
 Řidičský průkaz sk. C popř. (C+E)
 Digitální karta řidiče
 Vysoké pracovní nasazení
 Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
 Chuť pracovat

Nabízíme:
 Práci na plný úvazek
 Nástupní mzda od 40.000,- Kč
 Příspěvek na kvalitní stravování
 Každý měsíc balíček firemních výrobků a slevu 

     na nákup výrobků v podnik. prodejně
 Možnost ubytování na podnikové ubytovně

Životopisy zasílejte na adresu: personalni@skalican.cz
tel. 491 419 401, 727 972 538

Kvalitní české maso z českých chovů z České Skalice

Broumovská skupina kostelů se le-
tos zařadila mezi národní kulturní pa-
mátky České republiky. Unikátní ba-
rokní stavby z 18. století jsou pýchou 
regionu a  farníci z  broumovské far-
nosti spolu s podporovateli v posled-
ních letech neúnavně pracují na jejich 
obnově. Ta je však finančně velmi 
nákladná. I proto vznikl na podporu 
kostelů kalendář, letos už pátý.

Kalendář s  fotografiemi broumov-
ských kostelů představil začátkem 
prosince v Bruselu farář Martin Lan-
ži spolu s  europoslancem Tomášem 
Zdechovským. „Cílem kalendáře je 
přilákat na  místo nové návštěvníky 
a ukázat, jaké skvosty na Broumovsku 
máme. Výtěžek, který můžeme, díky 
dobrovolným příspěvkům z  distribuce 
kalendáře, získat, poputuje na  další 
opravy kostelů,“ dodává Lanži.

Kalendář

opět podpoří

broumovské kostely
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Zpočátku kamna vlastně jen prodá-
val, a když se ho lidé při závozu ptali, 
kdo jim to namontuje, vycítil mezeru 
na  trhu. Z  původních typizovaných 
„skládaček“ od  zavedených firem se 
tak dostal mnohem dál, podobně jako 
se v mezidobí vyvinuly i požadavky zá-
kazníků. Ti touží stále častěji po něčem 
unikátním, co mají pouze oni. Součas-
ně to musí dokonale zapadat do jejich 
představ a  korespondovat s  vybave-
ním domu. „Ještě před deseti lety pře-
važovaly klasické tvary krbů s  římsou 
a  šikmýma „dýmníkama“, dnes jsou 

v  kurzu hlavně ty minimalistické, jed-
noduché, elegantní. Kalkulace se odvíjí 
od náročnosti a volby materiálů na ob-
klad – které může představovat imitace 
přírodního kamene, cihly, nebo skutečné 
mramory a žuly. Pro ně jsou někteří zá-
kazníci ochotni dojet si až do Itálie, aby 
se na vlastní oči přesvědčili o barevném 
odstínu takového kamene a  jeho vzo-
ru,“ vypráví o  trendech v  oboru Resl. 
Na finální ceně se však podílí i stavební 
připravenost daného místa, kterou Petr 
Resl považuje za alfu i omegu úspěšné 
výstavby krbu.

„Budování krbů z  prefabrikátů a  ty-
pizovaných modulů včetně továrního 
příslušenství vyžaduje jen základní tech-
nologické znalosti. Jde o to naučit se po-
stup a moc o tom dál nepřemýšlet,“ říká. 
A hned dodává, že tam není prostor odli-
šit se od konkurence. Nehledě na to, že to 
má úskalí v tom, že takové krby lze na-
montovat jen na určitá místa – ve smys-
lu nosnosti podlahy, napojení na komín 
i  externí přívodu vzduchu do  topeniště 
tak, aby měl krb dostatečný tah. „Dřív 
či později se prostě dostanete do situace, 
že všechny podmínky „běžnému krbu“ 
odpovídat nebudou a  projekt bude tře-
ba individuálně upravit. Od  toho je 
už jen krůček k  tomu využít „pouze“ 
vhodnou krbovou vložku a  celý zbytek 
kolem doladit podle přání zákazníka.“  
   A to je přesně, co se stalo. Krb posta-
vený na  míru je vždy jedinečný a  sám 

Petr Resl odchází od  zákazníka s  tím, 
že u něj nechal kousek sebe. Na hoto-
vé krby poskytuje pětiletou záruku, ale 
většinou se vidí s  majiteli krbů dříve. 
Mohou si objednat profesionální čiště-
ní, nebo ho nasměrují na sousedy, kteří 
by si přáli něco podobného.

Na většině zakázek pracuje Petr Resl 
sám, ale to neznamená, že kolem sebe 
nemá spolehlivé dodavatele. „Byl to vel-
ký kus cesty vypilovat a naučit zpraco-
vatele kamenných i kovových součástí, 
jak technologicky vše zpracovat a  slí-
covat k  mé spokojenosti. Mám velmi 
trpělivé dodavatele,“ říká s  úsměvem. 
Za dobu praxe má několik již osvědče-
ných firem a  dodavatelů s  CNC záze-
mím pro zpracování kamene, kovových 
či skleněných komponentů, vyráběných 
na zakázku s přesností na desetiny mili-
metru. Bez nich by to jednoduše nešlo.

Jeho povolání tak připomíná nejvíce 
speciální strojírenskou výrobu, byť té 
dnes kralují obráběcí CNC stroje řízené 
speciálními softwary a  roboti, on finál-
ní komponenty skládá sám. Už proto 
musí být v  jedné osobě mužem dlouhé 
řady profesí. Musí se orientovat i v elek-
tronice, neboť dnešní krby mají dálkově 
ovládané výsuvy dveří, kamna mají řídí-
cí wifi moduly nebo při vytváření horko-
vzdušných systémů za pomocí řízených 
ventilačních jednotek, které se automa-
ticky zapínají a dokáží vzduch též hyd-
rometricky upravit a přefiltrovat. Kromě 
toho je ale i  zedníkem, profesionálním 
obkladačem a dodavatelem komínů. Ale 
hlavně, a  to především konstruktérem 
krbů a  pochopitelně i  jejich revizním 
technikem. Není „jen“ kamnářem. Tak 

byla totiž po staletí označovaná profese 
lidí, kteří stavěli jen kachlové pece a spo-
ráky.

Celý proces nejčastěji začíná tím, že 
mu zákazník pošle plány domu, foto-
grafie místnosti, návrh interiéru od  ar-
chitekta a také snímek krbu, který se mu 
líbí. To je ideální stav. Občas se ale při-
tom ukáže, že má postavit krb na místě, 
které by většina jeho kolegů považovala 
za  nemožné. Typickým příkladem jsou 
prostory, které vytápí zapuštěné pod-
lahové topení, nebo mají v podlaze tzv. 
měkkou izolační výplň. Řešením pak je 
– jestliže to statika místnosti dovolí, ne-
boť krbová kamna či krb váží i stovky ki-
logramů, zjistit kudy přesně vedou top-
né spirály a krb vybudovat na základové 
desce nebo na  pilotech nad podlahou. 

„Jak to přesně dělám ale neřeknu, každý 
máme své profesní know-how,“ říká Petr 
Resl. Díky svému technickému vzdělání 
v  oboru strojírenská konstrukce se mu 
podařilo vyřešit i zdánlivě neřešitelný po-
žadavek od Ing. Arch. Michala Matějíčka 
z  Kunc Architects Praha, kde si klient 
v rámci čistého designu přál spojit zděné 
části s  ocelovým pláštěm bez jakýchkoli 
viditelných kotvících prvků. A  tak, aby 
povrchy byly slícované. Co se zdálo ne-
možné díky různým materiálům s  jinou 
tepelnou roztažitelností, obešel pomocí 
kluzného upevnění na  neodymové mag-
nety. „Musí být vrtané a dokonale v zá-
krytu podle laseru, jinak by se plech začal 
vlnit, je to taková „vyšší dívčí“, říká. A ani 
už netřeba dodávat, že jde o finesy, které 
nikdo z konkurence nedělá.

Moderní krby a  krbová kamna mají 
vždy skleněná dvířka, a  to nejen kvůli 
bezpečnosti, ale protože při uzavření 
topeniště v  nich vzniká vysoký žár dů-
ležitý pro kvalitní spalování a minimální 
emise. Jde o  spotřebiče konstruované 
tak, aby se chovaly netečně vůči vzdu-
chu v místnosti, ohřívaly ho, ale nespo-
třebovávaly. Abyste je mohli mít doma 
i vy, potřebujete tři věci. Mít připravený 
komín, dostatečně nosnou podlahu a za-
jištěné přisávání vzduchu. To vyjadřuje 

ona již výše zmíněná stavebnětechnic-
ká příprava. Naštěstí je stále větší počet 
lidí, kteří už při stavbě domu přemýšlí 
o  tom, kde budou jednou stát kamna 
nebo krb, jak by měla vypadat, a podle 
toho si připravují – nejlépe po  dohodě 
s architektem – i komín, podlahu a vše 
potřebné. A  pak jsou ti druzí, kteří se 
rozhodnou pro přírodní rodinné tep-
lo později, nebo mají starší domy, kde 
nebyla příprava žádná. To se zdá insta-
lace krbu jako umění nemožného. Stav-

bou krbu narůstá i  hodnota domu, jde 
o nadčasovou investici, která dává smysl 
zvláště současné době energetické krize, 
kdy se stává pošetilostí ukládat finance 
do  akcií, dluhopisů, podílových fondů 
či  kryptoměn, jejichž plusy střídají mi-
nusy jako na houpačce.

Je dobré vědět, že jsou řemeslníci jako 
Petr Resl, kteří dokážou postavit krb dle 
vašich představ a požadavků i v těch nej-
náročnějších stavebně technických pod-
mínkách.

Petr Resl z Náchoda postavil stovky krbů a kamen

Krb postavený na míru

Stavitel krbů a kamen je muž mnoha profesí

Nejlepší investice je do tepla domova

20 let slaví v  letošním roce firma RESL Kamna Krby Petra Resla z Náchoda. 
Za  tu dobu postavil přes  400 krbů a  kamen v  celém Česku. „Nejsem kamnař,“ 
říká, „kamnáři dříve skládali výhradně pece z keramických kachlí, já se musím ori-
entovat v elektronice, jsem zedníkem, obkladačem, stavitelem komínů. Ale přede-
vším konstruktérem“. Díky strojírenskému vzdělání staví krby podle nejtajnějších 
snů zákazníků i jejich architektů. Ať již v moderních novostavbách nebo rekon-
struovaných starších domech a vilách. Pohled do plamenů se zvukovou kulisou 
praskajícího dřeva totiž uklidňuje víc než jakékoli prášky. 

„Závěrem bych chtěl poděkovat dodavatelům za vstřícnost, klientům za práci a manželce za podporu. Jelikož se pomalu 
blíží Vánoce a konec roku, přeji všem lidem dobré vůle krásný předvánoční čas v teple domova,“ končí naše vyprávění 
Petr Resl.                                                                                                                                              www.kamnaresl.cz, www.krbyresl.cz 
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Obdržel jsem prostřednictvím paní advokátky Mgr. Hradilové předžalobní výzvu, 
ve které mě vyzývá, abych se v novinách Echo omluvil Janu Hablemu, synovi bývalé-
ho starosty Petra Hableho, za (údajně) lživý článek uveřejněný v novinách Echo pod 
číslem 20 ze dne 16.9.2022 pod názvem „Nové Město nad Metují čekají velmi důležité 
volby“. Pokusím se tedy na tuto výzvu veřejně reagovat.  

Omluvit bych se měl za tento konkrétní (lživý) výrok „Město Nové Město nad Met. 
bylo hlavním sponzorem akce Food Art festival, že tuto akci podpořilo jak finančně, tak 
zajistilo pronájem zámecké zahrady“.

Jan Hable a předžalobní výzva

Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu

Management gastronomicky orientovaných festivalů a  jejich význam v ces-
tovním ruchu 

Bakalářská práce
Autor práce: Karolína Žaludová 
Studijní obor: Management cestovního ruchu 
Vedoucí práce: Mgr. Michal Trousil, Ph.D. 
Hradec Králové květen 2020

4.7. Food Art Festival (Nové Město nad Metují)
4.7.1. Organizátoři 
Rozhovor proběhl s dvěma ženami u agentury DoDna, která Food Art Festival pořádá.
Ony dvě se starají o celkové zajištění festivalu v Novém Městě nad Metují. 
Pořadatelka 7 působí po dobu dvou sezón u agentury DoDna….
4.7.5. Financování 

Rozpočet stanovuje finanční oddělení agentury a  ony se jej musí držet. Avšak 
pořadatelka 7 uvedla, že hlavním zdrojem příjmu je pro festival dotace od města, 
poplatky od vystavovatelů a hlavní sponzoři, které ona shání. S dotací od města, pe-
něžitou i nepeněžitou v podobě zapůjčení prostor je spokojená a myslí si, že město 
se zapojuje a podporuje tuto akci dobře. Naopak je nespokojená v oblasti sponzorů.

Slíbil jsem paní advokátce, že po doložení důkazního materiálu, uvedu mnou uveřej-
něné informace na pravou míru a případně se omluvím.  

„Omluva. Já, Miroslav Hofmann, se tímto omlouvám panu Janu Hablemu, synovi býva-
lého starosty Petra Hableho, za to, že jsem zveřejnil informace, že „Město Nové Město nad 
Met. bylo hlavním sponzorem akce Food Art festival, že tuto akci podpořilo jak finančně, 
tak zajistilo pronájem zámecké zahrady“, které jsem uvedl v  novinách Echo, ročník 29/ 
číslo 20/ 16.9.2022, a to v článku: Nové Město nad Metují čekají velmi důležité volby. Tyto 
informace jsem získal z veřejně dostupné bakalářské práce, aniž bych měl možnost si tyto 
informace ověřit. Za to se panu Janu Hablemu omlouvám.“ 

Jinými slovy, uveřejnil jsem pouze veřejně dostupné informace. To, že jsem neměl mož-
nost si tyto informace ověřit, je dle mého názoru jediné, za co se můžu v této chvíli osobně 
omluvit. Nyní se pokusím vše vysvětlit. Na tuto předžalobní výzvu jsem reagoval dolože-
ním veřejně dostupné bakalářské práce, z níž jsem mé informace čerpal. Pan Jan Hable 
mě prostřednictvím paní advokátky doložil vyjádření vedoucí Oddělení školství, kultury 
a sportu Městského úřadu o tom, že žádnou dotaci od města nezískal. Toto vyjádření bylo 
snad vydáno v ten samý den, kdy ho paní vedoucí obdržela a ještě v momentě než bývalý 
starosta Petr Hable opustil úřad. Jen tak mimochodem, já osobně, stejně tak i jiní občané 
musí na každé vyjádření úřadu čekat třicet dní. Jak mnozí z nás tuší, financovat se dají ta-
kovéto věci různými způsoby. Dále mi paní advokátka zaslala vyjádření studentky této ba-
kalářské práce, která se zabývala gastronomickými festivaly v Královehradeckém kraji. Paní 
Žaludová, autorka této bakalářské práce, sice připouští, že mohlo dojít k uvedení špatných 
informací, nebo ke smíchání informací z dalších festivalů, ale z jejího vyjádření nevyplývá, 
že by u Food Art festivalu ve své bakalářské práci lhala. Ve své bakalářské práci poměrně 
přesně tuto celou akci popisuje, jako například, že byla dřevěná lávka pouze jednosměrně 
průchodná atd…. Což se zřejmě nemohla z nějaké pozvánky nebo letáku dozvědět. Zají-
mavá informace v této bakalářské práci je, že kromě našeho města se pořadatelé festivalů 
převážně vyjadřovali „že sice nějakou dotaci od města obdrželi“, ovšem s poznámkou, že by 
měla města takovéto akce více podporovat. A zcela náhodně u festivalu, který pořádal syn 
pana starosty, se v bakalářské práci objevuje informace o tom, že pořadatelka si pochvaluje 
finanční podporu města, přitom Jan Hable tvrdí, že žádnou podporu nedostal. Není to 
podezřelé? V každém městě byl festival městem údajně nedostatečně podporován a pouze 
u nás je zde informace, že byla hlavním zdrojem finanční podpora města? Jak by k této 
informaci studentka z Jičína přišla?

V žádném případě jsem nechtěl nebo nechci tímto i minulým článkem navodit pocit 
toho, že byl zmiňovaný „Food Art festival“ nějakou nepovedenou akcí. Naopak, ta akce 
byla dle mého názoru velmi zdařilá. Chtěl jsem pouze poukázat na  rozdílné chování 
vedení města. V době, kdy vedení města bralo některým podnikatelům zpět pronajaté 
pozemky patřící městu, nechalo zbourat pronajaté garáže města i provozovnu CIS.  Ně-
kterým nepovolilo předzahrádku před restaurací, a nebo na ně posílalo kontroly. Mstít 
se občanům, kteří nesdílejí stejný názor s vedením města, bylo zřejmě vždy přednější, 
než přínos městu. Domnívám se, že na rozdíl od jiných podnikatelů a živnostníků bylo 
vedení města vždy velmi vstřícné k jeho podnikání. Tak například u syna pana starosty 
při rekolaudaci prodejny na bistro s rychlým občerstvením „DO KAPSY“ na Malecí, aby 
nemusel jako předcházející dlouholetí uživatelé při zásobování vše přenášet přes stále 
obsazené parkoviště, nechalo vedení města u vjezdu sloužícího pouze pro sanitní vozy 
doplnit zákaz vjezdu dodatkovou tabulkou, neplatí pro zásobování. Aby mohlo být bistro 
pohodlně zásobováno ze zadní části objektu. Zajímavý byl i výlet žáků Krčínské školy 
dne 22.6.2021 do zábavního parku „ZA HUMNY“ ve Vršovce, patřícího Janu Hablemu. 
Tento výlet se zrodil zřejmě zcela náhodně, po souhlasu s investicí města do školní ku-
chyně v Krčínské škole. A zcela náhodně byl právě pan starosta Petr Hable zásadně proti 
této investici a zcela náhodně, když po tlaku některých zastupitelů i on s touto investicí 
souhlasil, došlo k tomuto zcela náhodnému výletu. Kde si žáci za 140,- Kč mohli opéct 
z domu přinesený špekáček. Ve sklepních prostorech Pizzerie na Malecí provozuje Jan 
Hable „EVENT BAR DO  SKLEPA“. Zde se údajně bez vědomí provozovatele „Pizze-
rie Malecí“ napojil na jeho přívod plynu a rozvod teplé vody. To vše může působit jako 
maličkosti, ale dle mého názoru to dobrému jménu podnikatele škodí více, nežli to, zda 
dostal či nedostal dotaci na akci, která měla kulturní přínos v našem městě. Pokud sku-
tečně dotaci dostal, svědčí to o jeho podnikatelských „schopnostech“, stejně tak pokud ji 
nedostal. To, že jsem jím pořádaný festival hodnotil velice kladně, mu může doložit i jeho 
otec mojí e-mailovou korespondencí, v které jsem ho kritizoval za jeho neschopnost a že 
dělá vše proto, aby v našem městě nic nešlo. Že si má vzít příklad ze svého syna, který byl 
schopen uspořádat takovouto skvělou akci, jakým byl „Food Art festival“.

Paní advokátkou Mgr. Hradilovou jsem také kritizován za načasování článku krátce 
před volbami, z čehož je zřejmé, že jsem tak činil ryze účelově a že jsem byl veden snahou 
poškodit před volbami i samotného starostu, pana Petra Hableho. Má to ovšem jeden 
zásadní háček, článek byl zveřejněn 16.9.2022 a již po delší době, kdy starosta Petr Hable 
veřejně prohlásil, že již v těchto volbách kandidovat nebude.     Miroslav Hofmann (PP)

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

platnost do 31. 12. 2022

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

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 HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

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

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Prodej vánoèních stromkù 

probìhne 11.12.2022
od 9.00 do 11.30 hod.

GPS 50.4509297N,159844149E. 

SLEVOVÝ KÓD - 10%
CS-7BFHYX

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

 

DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM I OBCHODNÍM PARTNERŮM 
ZA PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE A DO NOVÉHO 2023 
PŘEJEME PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ.
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* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

*Rozvedený 49/173 hledá ženu na seznámení, 
zájem zahrádka rekreačně kolo a  procházky 
a pod. Náchod a okolí. Tel.605 915 280

*Pronajmu 4+1 v  Novém Městě nad Me-
tují Malecí, po  částečné rekonstrukci, plas-
tová okna, volný ihned. Dohoda jistá. Tel. 
731 181 688
*Pronajmu zařízenou Garsonku 1+kk 38m2 
v Bělým 4 km od Police nad Met. Nájem činí 
5200,-Kč +elektřinu si nájemník hradí sám. 
Bližší info po tel.728 951 232
*Prodám družstevní byt 3+1 s  balkonem 
v klidné části Hronova. Byt je k nastěhování. 
Cena 2 500 000 Kč. Tel. 777180878

*Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém Po-
říčí. Nájem 7.000 Kč + služby. Info na  tel. 
603 49 54 79
*Nabízíme k  pronájmu byt 1+1 (50 m2) 
v centru Náchoda. Nájem 7 500 Kč + 3 500 Kč 
služby. Kauce 20 000 Kč. Ideálně dlouhodobý 
pronájem. Kontakt: 733 131 189, 733 735 709
*Pronajmu menší garsoniéru v  Hronově 
vhodnou pro 2 dospělé osoby. Tel. 608 667 730

*Prodám dům se zahradou ve Vižňově u Me-
ziměstí, garáž, skleník, dílna. Ihned k nastěho-
vání. Kontakt 606 512 809.
*Dobrý den, jsem z  Bohuslavic nad Metují 
a ráda bych tu zůstala, a tak touto cestou hle-
dám dům ke koupi. Případně i okolí. Děkuji. 
Tel. 605 942 729

*Prodám péřové deky, nové nepoužité. Lev-
ně.  602 620 488
*Prodám menší dvoukolový vlek za  traktor. 
Levně. Tel. 602 620 488
*Nabídněte bedýnky na  ovoce a  zeleninu 
-modré. Tel:774407168
*Nabízím dřevěné vánoční betlémy (vy-
řezávané z  lipového dřeva), různé velikosti 
od 15 cm. Tel. 603 57 34 40
*Prodám elektrický přepadový bojler 10 l 
s pákovou baterií, funkční. Cena 280 Kč. Tel. 
725 316 898
*Nabídka jablek v České Skalici Zájezd. Buň-
ka proti kapličce. Odrůdy Rubín, Jonagold 
a  další odrůdy. Otevřeno PO-NE 9-17 hod. 
Ceny od  10 Kč. Vzít malé bankovky. Tel:774 
407 168
*Prodám pšenici 750 Kč/q, ječmen 650 
Kč/q, našrotování 50 Kč/q, pytle výměnou 
nebo 15 Kč, vlašské ořechy jádra 220 Kč/kg, 
dýně Hokkaido, celer, černá ředkev 25 Kč/kg. 
Prodej dřeva, tvrdé, suché, štípané, 0,78 m3 
sypané za  1.000 Kč. Kocourek. Slavětín. Tel. 
732 381 524
*Prodám pánské vysoké boty s koženou pod-
rážkou, č. 43, cena 500 Kč.  Kožich z  bizona 
vel. 42 – 44, ve výborném stavu. Cena doho-
dou. Tel. 774 59 59 81

*Koupím do sbírky staré pivní láhve a skleni-
ce. Sbírku i jednotl. kusy, tel: 732 170 454
* 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, že-
lezničářské 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. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslu-
šenství - 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 hotovos-
ti. 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  ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907  510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i  poškozené 
věci, veškeré hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožitný a chromovaný 
nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, fotoapa-
ráty, rádia, sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj. výzbroj a  výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůsta-
lost) 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

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a DV 
kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kva-
litně. Tel. 606 629 767
*VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁLNÍCH 
JEVŮ: Řešení paranormálních (anomálních) 
aktivit v domech či bytech. Vyhledání geopa-
togenních 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
*VÁNOČNÍ DÁREK: převod z  videokazet 
na flešku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484

* Zemní práce, minibagr, mininakladač, 
díry na ploty, zemní protlak, odvoz mate-
riálu. Tel: 608 183 817

*Prodám motocykl SHINERAY XY125-11, 
najeto 2000 km, manuál, stav nového stroje. 
Cena 27.000 Kč. Tel. 731 186 449
*PRODÁM: 4 ks pneumatiky letní - KINER-
GY ECO 165/65 R 15 cena 1500,-Kč, 4 ks pne-
umatiky zimní M+S - GOODYEAR ULTRA-
GRIP 8- 185/65 R 15 88T cena 1500,- Kč, 4 ks 
poklice RENAULT - cena 350,- Kč. Telefon 
774 555 344
*Prodám OPEL ZAFIRA B, 1.6 V, 77 kW, 
benzin, 7 míst, stříbrná metalíza, pěkný stav, 
183.000 km, servisní knížka, garážováno, 
nová STK, malá spotřeba, nové rozvody. Cena 
75.000 Kč. Tel. 777 708 548

SEZNÁMENÍ
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Od  roku 2014 se ve  spolupráci Národního památkového ústavu, Územní  
památkové správy na Sychrově a Města Náchod pracovalo na projektu revita-
lizace zámeckého kopce, jehož stav byl velmi tristní. Samotné práce započaly 
v  roce 2020 a kolaudace proběhla koncem listopadu. Za přítomnosti mnoha 
čestných hostů včetně paní Zemanové, manželky prezidenta, čelních předsta-
vitelů Národního památkového ústavu a starosty města Náchod se obnovený 
kopec zpřístupnil 5. prosince veřejnosti. 

„Jsem velmi rád, že se revitalizace uskutečnila. Občané města i  turisté mají  
možnost procházky a odpočinku de facto u centra města, přímo u zámku, navíc 
relaxu doplněného i o možnou prohlídku středověkého opevnění, což je skutečně 
rarita. Děkuji všem, kdo se na obnově podílel a také velmi děkuji vedení města 
za budoucí spoluúdržbu kopce, která bude samozřejmě náročná nejenom z hle-
diska prací a činností, ale také z pohledu financí“, podotýká Miloš Kadlec, ředitel 
NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož vedení náchodský zámek spadá.

NĚMČINA – PŘEKLADY
běžné, odborné, soudní (kulaté razítko)

pro firmy i jednotlivce
Tel. 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

Pf

MV č.34/2016 Sb. 

LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01 Náchod
tel. 491 426 295
mobil: 721 633 381

dárky
pro

celou rodinu?

Inspirujte se

Tel. 732 729 339, alkot.reditelstvi@email.cz nebo facebook
Koupí šperku podpoříte projekt studentů broumovského gymnázia.

Alkot - Prodej šperků
Dáreček z polodrahokamů za pouhých 190 Kč! Potěší a udělá radost

Zámecký kopec je opět přístupný veřejnosti

Předmětem a cílem projektu bylo 
propojení areálu Státního zámku 
Náchod s  centrem města. Muselo 
tak dojít ke  geotechnickému zajiš-
tění svahů před sesuvy, došlo k  ří-
zenému  odvodnění kopce, byly 
odstraněny napadané a  náletové 
dřeviny – kopec byl de facto celý 
zakryt porostem, řada cest byla ne-
schůdných. Kromě zeleně došlo 
k  obnově cestního systému, byly 
vybudovány pochozí lávky, schodi-
ště, ale také vyhlídky a  odpočinko-
vé zóny, nové osvětlení a  závlahový 
systém v  Idiných sadech, jenž bude 
napojen na  nově osazenou akumu-
lační nádrž, která bude zásobována 
dešťovou vodou, která je svedena 
z  části střech a  nádvoří náchodské-
ho zámku. Došlo k  zrestaurování 
třech hlavních artefaktů Zámeckého 
kopce – busta princezny Idy, křížek 
Schaumburg-Lippe a původního ka-
menného podstavce sochy sv. Jana 
Nepomuckého včetně osazení kopie 
původní sochy, jež v  místě chyběla 
od roku 1954.

Byly vysazeny nové jabloňové, 
hrušňové a  třešňové sady, návštěv-
níci se mohou těšit také na  novou 
lipovou alej, která dostala název 
Schaumburg-Lippe po  posledních 
šlechtických majitelích náchodské-
ho zámku a  která lemuje obnovené 
hlavní přístupové schodiště na  již-
ním svahu Zámeckého kopce s  ná-
stupem za hotelem U Beránka. Z vel-
ké části byla obnovena jednostranná 
javorová alej podél přístupové cesty 
vedoucí na  zámek v  západní části 
kopce v tzv. „Chrastince“ a nahradi-
la tak již dožívající původní jedno-
věkou alej. Ke všem pracím souvise-
jícím s faunou a flórou byli přizváni 
odborníci, arboristé například roz-
místili 40 ptačích a  20 netopýřích 
budek a z pokácených stromů s du-
tinami založili broukoviště, které je 
umístěno v „Chrastince“. Za zmínku 
také stojí využití technologie „hyd-
roosevu“, která byla využita při za-
kládání rozsáhlých lučních trávníků 
či ve špatně dostupných lokalitách.

Projekt byl financován Minis-
terstvem kultury z  programu Roz-

voj a  obnova materiálně technické  
základny státních kulturních zaří-
zení. Obdržená částka 197 milionů 
korun byla uvolňována postupně, 
kdy příjemcem dotace byl Národní 
památkový ústav. Celkové náklady 
se ale vyšplhaly na celkových 238,5 
mil. Kč včetně DPH. Významnou 
položkou v  rozpočtu, a  to i  z  hle-
diska potřebné úpravy architekto-
nické koncepce, byly práce souvi-
sející s  archeologickým nálezem 
na tzv. Vysokých šancích – byla zde 
objevena středověká bašta, jejíž da-
tace je dle archeologů odhadována 
na  přelom 15. - 16. století. Bašta 
byla součástí opevnění a  chránila 
přístup do  hradu od  severu. Ten-
to nález byl zakonzervován a  jeho 
nadzemní část bude veřejnosti pří-
stupná. 

Statistické zajímavosti z  obnovy: 
Celková délka cest je zhruba 2445 
metrů, celková délka všech druhů 
zábradlí je odhadem 960 metrů. Je 
zde 505 kamenných schodů, ocelo-
vé schodiště z  Karlova náměstí má 
235 schodů, ocelových schodů je 
celkem 379. Bylo vysázeno přes 250 
stromů, z  toho 160 ovocných a  35 
tisíc rostlin. Na kopci je rozmístěno 
43 laviček a 15 odpadkových košů. 
V prostoru stavby bylo použito 158 
tun oceli a asi 650 m3 betonu.
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