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26 000 VÝTISKŮ

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Konzultant(ka) dohledového centra
-GH QD VSOiWN\
-GHQDVSOiWN\

Co Vás čeká
• Poskytování telefonické a emailové podpory (HotLine) klientům
společnosti při běžných zákaznických činnostech a poskytování
odborných služeb při řešení problémů
• Evidence jednotlivých požadavků zákazníků, jejich operativní řešení,
případná eskalace do dalších útvarů společnosti, vedení příslušné
dokumentace (HelpDesk)
• Administrace zákaznických účtů v systému Positrex

Gate

Jaké jsou naše požadavky
• Máte středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, informační
technologie jsou alespoň Vaším koníčkem a dobře se v ICT orientujete
• Máte velmi dobrou angličtinu, jak slovem, tak i písmem, anglicky
budete komunikovat denně (telefonicky, emailem)
• Elektrotechnické vzdělání je výhodou (ale není podmínkou)
• Jste odolný/odolná vůči stresu

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)
NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy

Více informací o pozici na www.positrex.com/konzultant-ka-dohledoveho-centra
V případě Vašeho zájmu o práci u nás nám napište na email: jobs@level.systems

Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč
Přihlášky:

Telefonicky:
E-mailem:

A - 774 374 784
N - 603 440 969
A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz a na Facebooku

závod Dolany hledá

kuchařku nebo kuchaře
do závodní kuchyně
- pracoviště je v obci Dolany
V případě zájmu kontaktujte
Ing. P. Škodu, tel. 491 419 080

CELOROČNÍ PŘIVÝDĚLEK – BRIGÁDA
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro oblast
Náchod – Klínek + Nový Svět, Náchod
– Na Přadýnku + Kašparák a Náchod - Lipí
a pod Lipím. Roznáška 3x za měsíc v pátek
a sobotu. Možnost spojit s roznáškou dalších
letáků apod. Více informací na tel.
602 103 775 (nejlépe SMS, zavoláme zpět)
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

LETNÍ
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113
Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

CELOROČNÍ
PŘIVÝDĚLEK
– BRIGÁDA

Hledáme spolehlivého
distributora novin a letáků
pro následující lokality:

Náchod – Klínek + Nový Svět
Náchod – Na Přadýnku
+ Kašparák
Náchod – centrum
(náměstí a okolí)
Náchod - Lipí.
Vhodné pro studenty, důchodce,
ženy na MD apod.
Více informací
na tel. 603 990 636
(nejlépe SMS, zavoláme zpět)

PRODEJ BURČÁKU
každé úterý a čtvrtek

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 26. 8. 2018 vzpomeneme 10 výročí úmrtí

pana Antonína Martinka
z Náchoda.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery se svými rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 21. 8. 2018 uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,

pan Josef LANGER z Velkého Poříčí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka,
dcera s rodinou, syn s rodinou a vnoučata
Ráďa, Štěpánka, Domča a Pepíček

VZPOMÍNKA
Před rokem, 19. 8. 2017, naposledy dotlouklo
srdíčko našeho milovaného

Bohumila Králíčka z Provodova.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNÁNÍ
Loňského 25. srpna s námi oslavila naše maminka,

paní Miroslava Šrytrová z Bohuslavic
své 103. narozeniny. Ještě ve zdraví se těšila se svými
blízkými a nejvíce s devíti pravnoučaty.
Bohužel svých letošních narozenin se už nedočkala.
Nemůžeme zapomenout na její dobré srdíčko, čistou
a milou povahu, příjemné jednání, pro které byla
oblíbená nejen rodinou, ale mnoha dalšími.
S láskou na ni vzpomínají všichni Rydlovi a Henclovi.

Setkání účastníků projektu
Historia Incognita
V lokalitě zámku Sarny v polské obci
Scinawka Górna se uskutečnilo další setkání účastníků projektu Historia
Incognita (Neznámá historie), který si
klade za cíl zvýšení turistické návštěvnosti zajímavých míst v česko-polském
příhraničí prostřednictvím apelu na duchovní, kulturní a náboženské tradice.
Projekt sdružuje celkem čtyři partnery:
Židovskou obec Praha, polskou Nadaci
Sarny, město Klodzko a Muzeum Náchodska. Město Náchod není v projektu přímým partnerem, ale zastává roli
koordinátora. V případě úspěšnosti
projektu by se rekonstrukce a proměny dočkala i bývalá židovská obřadní
síň, poslední ucelená stavební památka na židovskou komunitu v Náchodě.
Setkání v Sarny se za město Náchod

zúčastnili místostarosta Miroslav Brát
a pracovníci Městského úřadu v Náchodě, v jejichž odborné kompetenci je
evropské plánování: Ing. Jiří Hurdálek
a Jacek Kowalczyk. Muzeum Náchodska zastupoval jeho ředitel PhDr.Sixtus
Bolom – Kotari, Ph.D. Prohlídku aktuálního stavu v areálu v Sarny zúčastněným zprostředkoval zástupce zmiňované polské nadace pan Rafal Gielecinski.
„Od naší poslední návštěvy v Sarny bylo
vidět mnoho pozitivních změn. Na střeše je již umístěna konstrukce krovu, která je zásadní pro další využívání objektu. Z projektu Historia Incognita, pokud
bude vyhodnocen jako úspěšný, hodlá
nadace Sarny opravit barokní kapli
s cennými freskami,“ říká místostarosta
Miroslav Brát.

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Ježkovy VWoči
Koncertní pocta životu a dílu
skladatele Jaroslava Ježka – to je
koncert kytaristy Jana Matěje Raka
s názvem Ježkovy VWoči. Proběhne 7. září od 19 hodin v Jiřinkovém
sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Koncert začíná v 19 hodin.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Slunný pozemek v klidné části města Náchoda nad rybníkem Podborným ............................ 695 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Chata na zajímavém, atraktivním místě, na okraji lesa v osadě Pekelec .............................. 195 000,- Kč

Pantha Rhei

Poděkování

V údolí Klůčanky v Teplicích nad
Metují proběhne 31.srpna (od 20
hodin) již 5. Benefiční koncert hudebního tělesa Police Symphony
Orchestra s názvem Pantha Rhei.
Vstupné je dobrovolné. Pro ty, kteří
při hodinách latiny chodili za školu,
uvádíme, že Pantha Rhei znamená
v překladu Všechno plyne.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Dominiku Doubravovi a Martinu Vintrovi z Policie ČR
a profesionálnímu hasiči z Nového Města nad Metujíí
panu Kábrtovi za záchranu maminky
paní Olgy Vrchoslavové z Nového Města nad Metují.
í.
Děkuje rodina Jiráskova a Bartošova

Jubilea jaroměřských osobností v roce 2018
Devět desetin moudrosti je být
moudrý včas, říká jedno moudré přísloví. Týká se to i připomínek
osobních jubileí, která jsou vztažena
k roku L.P.2018. Ano, k tomu roku,
který se již přehoupl do osmého měsíce svého kalendářem limitovaného
věku. Vítáme tak malý seznam jubilantů z Jaroměřska, který pro ECHO
připravil PhDr.Jiří Uhlíř: Padesátépáté narozeniny letos oslavila zasloužilá starostka Jasenné paní Ing. Jitka
Slezáková,a dále oba kněží z farnosti
Josefov a Jasenná P. Mgr. Petr Boháč
a z Jaroměře P.ThMgr. Jerzy St. Zięba.
Dále si připomínáme 25 let od úmrtí
josefovského a jasenského pana faráře
Mons. Antonína Sýkory (1912-1993),

renovátora 32 uměleckohistorických
památek v regionu. Zmíněn by měl
být určitě i katolický kněz pater Antonín Knapp (1843-1887), působící
v Jaroměři v letech 1870-1878. Je,
mimo jiné, autorem vynikající monografie Paměti královského věnného
města Jaroměře nad Labem. Životní
jubilea si též připomínají zástupci
zahradnické a šlechtitelské rodiny
Černých v Jaroměři: šlechtitelka květin paní Alenka Černá (1928-2000),
šlechtitelka květin a zahradnice
paní Marie Černá (1903-1987), dále
její manžel František Černý (18961968), významný český zahradník
i publicista, a jeho syn Ing. Jan Černý (1928-1980), šlechtitel květin,

regionalista, odborný publicista. Akademický malíř Jiří Škopek (* 1933),
grafik, ilustrátor a pedagog se dožil 85
let. A jeho dcera MgA Markéta Škopková (* 1968), sochařka, keramička,
medailérka a malířka, se dožila 50 let.
Padesát let uplynulo od úmrtí Aloise
Preclíka (1899-1968), strojvedoucího
vlaků i divadelníka. Deset let uplynulo od úmrtí jeho syna profesora akad.
sochaře Vladimíra Preclíka (19292008). Podrobnější informace naleznete v knize Osobnosti Jaroměře, nakladatelství Bor 2011. Tato kniha Jiřího
Uhlíře je ještě k zakoupení v Jaroměři
v prodejně KNIHY, CD, DVD, na náměstí ČSA.
PhDr.Jiří Uhlíř (redakčně kráceno)

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ ZÁŘÍ 2018
Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové čtvrtky na měsíc září, kde se sejdeme při
následujících programech:
 čtvrtek 6. 9. od 14 hod.
„Koliba u Vrbna pod Pradědem“

 čtvrtek 27. 9. od 14 hod.

– zážitky z rekondičního pobytu - krátké filmy připravila
p. Hana Šimůnková;

– série filmů na téma:1. část “Zakarpatí“, 2. část „Srbský Banát“, které připravil a promítne p. Zdeněk Nývlt.

„Kde se zastavil čas“

 čtvrtek 13. 9.
2. ZÁJEZD na Čapí hnízdo, dále na zámek
Jemniště…., odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou.
Na zpáteční cestě bude možnost večeře. Návrat do 20.30h.

 čtvrtek 20. 9. od 14 hod.
„Mlynářka z Granady“
– pro pamětníky a milovníky operety;

 středa 26. 9.
ZÁJEZD s programem: Telč, Třešť a Jihlava..,
– odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Na zpáteční cestě bude
možnost večeře. Návrat asi ve 20.30 hod.

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když
nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru
SČR, MO Náchod.
Účastníci wellness pobytu v hotelu MAS v únoru 2019 přijďte
zaplatit zálohu /50% z ceny/ do 24. 9. t.r., jen v pondělí nebo
čtvrtek od 15.30 do 16 hod. v klubovně Harmonie 2.
Zájemci o týdenní pobytový-poznávací zájezd na Pálavu v září
příštího roku a na rekondiční pobyt v penzionu Kity, Lučany n.
Jizerou v červnu r. 2019 se mohou přihlásit v průběhu září v klubovně Harmonie 2 p. Polákové /informace na tel. 775 242 562/.
Od 6. září se budete moci také přihlásit na vánoční výlet
do skanzenu v Krňovicích a zámek v Hrádku u Nechanic, který
bude 15. prosince.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018
www.beraneknachod.cz
* Sobota 15. září ve 20.00 hodin

BATIST NEJ SESTŘIČKA
10. ročník moderují Daniela Šinkorová
a Mirek Šimůnek
Během večera vystoupí Ivana Jirešová,
Hana Křížková, Felix Slováček ml., Anička
Slováčková, Jitka Zelenková, Pepa Vágner,
Petra Černocká, Petra Slaninová a další.
Vstupné: 400 Kč
* Neděle 16. září v 15.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha uvádí pohádku

ZLATOVLÁSKA
Klasická činoherní výpravná pohádka
Vstupné: 50 Kč
* Úterý 18. září v 19.00 hodin
1. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
* Středa 19. září v 19.00 hodin
1. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá
Divadlo Ungelt Praha

Peter Quilter: 4 000 DNŮ
(zleva) Rafal Gielecinski z nadace Sarny vysvětluje Dr. Bolom – Kotarimu,
řediteli Muzea Náchodska postup rekonstrukčních prací v zámku Sarny.
(foto archiv M. Bráta)

Tel./Fax: 491 424 522

Režie: Pavel Ondruch
Dramatický příběh napsaný s anglickou
lehkostí a humorem.

Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák
a Petr Stach
Matka, syn a jeho partner vzpomínají
na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si
je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří
paměť naši osobnost? Délka: 120 minut
s přestávkou.
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

* Pondělí 24. září v 17.30 a ve 20.00 hodin

* Čtvrtek 20. září v 19.00 hodin

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
- The Abs

VOJTA K. TOMÁŠKO

PARTIČKA NA VZDUCHU
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor
Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko
a známý host. Vstupné: 480 Kč
* Čtvrtek 27. září v 19.00 hodin
Akce se koná v Dannyho kavárně

Písničkář a folková legenda ze západních
Čech. Recitál plný veselých i vážných písniček. Písniček o lásce, o přátelství, o přírodě,
písniček o víře i naději v lepší svět.
Vstupné: 80 Kč

Michal Šelep – kontrabas,
Vít Beneš – kytara, Adam Sikora - bicí
Vstupné: 90 Kč

* Neděle 23. září v 19.00 hodin
1. koncert ab. cyklu - skupina „K“
v Kostele svatého Vavřince - na Masarykově
náměstí v Náchodě

• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119,
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

VARHANNÍ KONCERT
Petra Kujalová - varhany
MgA. Barbora Šancová – zpěv
Vstupné: 100 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč!
Společnost BATIST Medical a.s. Červený Kostelec ve spolupráci s Davidem Novotným si vás dovolují pozvat
na finálový večer, který se uskuteční
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v Náchodě dne 15. září 2018 od 20
hodin. Během sobotního večera vystoupí řada známých tváří. Předprodej
vstupenek je v Městském informačním
centru, Masarykovo nám.40, Náchod,
tel.: 491 426 060

tel.: +420 778 527 899

www.SATELITNIDOTACE.cz
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

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

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ENERGETICKÉ OKÉNKO 152.
Vážení a milí čtenáři,
Po vyhodnocení hromadné poptávky na cenu silové
elektřiny a plynu Vám již můžeme poskytnout tyto údaje:
1) Docílili jsme v průměru o 200,-Kč nižší ceny za 1
MWh silové elektřiny bez DPH než měli naši zákazníci před poptávkou.
2) Docílili jsme v průměru o 200,-Kč v průměru o 200,Kč nižší ceny za 1 MWh plynu bez DPH než měli naši
zákazníci před hromadnou poptávkou.
3) Docílili jsme u silové elektřiny a plynu stálých měsíčních plateb 0,-Kč/měsíc.
4) Docílili jsme průměrné úspory výdajů na domácnost přes 7 000,-Kč při
spotřebě 20 MWh plynu/rok a 3 MWh elektřiny/rok.
5) Docílili jsme průměrné úspory výdajů za domácnost přes 5 000,-Kč se sazbami D45d, D56d a D57d ( přímotop, tepelné čerpadlo ) při spotřebě na VT
1 MWh a NT 15 MWh.
6) Docílili jsme průměrné úspory za domácnost 1 000,-Kč s malou spotřebou
1,5 MWh elektřiny/rok.
7) I chata s 0,1 MWh za rok vykáže úsporu 700,-Kč/rok.
8) Docílili jsme toho, že ceny můžeme využívat i pro nově příchozí zákazníky.
Samozřejmě ne donekonečna. Odhaduji max. do konce září.
9) A ještě si můžete vybrat ze dvou dodavatelů u elektřiny a dvou vítězných
cen a ze dvou dodavatelů u plynu a dvou vítězných cen
10) Docílili jsme paradoxu. Naši zákazníci v příštím roce výrazně sníží
výdaje za energie a to v situaci, kdy se ostatním výrazně zvýší výdaje
za energie.
JAK SE STÁT NAŠIMI ZÁKAZNÍKY? Zavolejte nám, napište nám, navštivte
nás na pobočkách… Podívejte se i na naše webové stránky www.j-e-s.cz.
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.

Kuba Šípků,
vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

Konec prázdnin na koupališti Starkoč
Přemýšlíte, jak využít poslední dva
prázdninové víkendy? Koupaliště
Starkoč je jasnou volbou. Co nás
čeká? V sobotu 25. 8. 2018 je to pravá
Benátská noc se skupinou PRORADOST, pokud vydržíte až do neděle, pak se můžete těšit na rockovou
skupinu BLADEX. Ještě jste letos
nezažili vynikající open air party?
Máte možnost v pátek 31.8.2018,
kdy Vás čeká Disco Friday DJ VÍŤAS. A co na úplný závěr? Tradice
je tradice, takže Závěrečný festiválek v neděli 2. 9. 2018 už od 14.00

se vším co máte rádi (folk, country….). Vstupné na páteční a nedělní
akce je dobrovolné. K dispozici je
také vyžití pro Vaše ratolesti. Hraje
se za každého počasí podle hesla:
„co nás nezabije, to nás posílí.“ Více
na: www.koupalistestarkoc.wz.cz

Skvost jménem Wenkeův dům
V Městském muzeu v Jaroměři je do 7.
září umístěna výstava J. Gočár – J.
Wenke – architektonický skvost české
moderny. Tématicky je výstava, jak její
název napovídá, věnována Wenkeovu

domu v Jaroměři (viz. foto) v kontextu tvorby slavného českého architekta Josefa Gočára. Od roku 1947 sídlí
v tomto objektu jaroměřské městské
muzeum.
Foto Město Jaroměř
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Mirek Brát – kandidát do Senátu PČR: Z bodu „A“ do bodu „B“

Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

www.mirekbrat.cz

Vážení čtenáři, milí rodáci,
dovolte mi, abych oslovil vás všechny, kteří bydlíte v bodě „A“. Dovolte
mi, abych pozdravil i vás, kteří bydlíte
v bodě „B“. Možná se mezi sebou znáte
a navštěvujete. Pokud zrovna nebydlíte v těsném sousedství, asi to bude chtít
tu součást, která je schopná se otáčet
kolem svého středu. Chce to kolo, ať
už je osazeno na rám byciklu, nápravu vlaku, autobusu, auta… Ironická
glosa říká, že když v dávnověku první
člověk vyrobil kolo, ten druhý si jej
jako dekoraci pověsil na zeď. Součást
schopná otáčet se kolem svého středu
ovšem za těch několik tisíc let změnila
svět. Vážím si vždy odborných názorů.
Ale co naděláte, když doprava se týká
každého z nás a každý se k ní dokáže
erudovaně vyjádřit (a podle toho to
občas i vypadá). Proklínáme přeplněné silnice, ale už si jaksi neumíme
představit život bez osobní mobility,
kterou nám poskytuje automobil. Nálada houstne, doprava také. Celkově
vedeme s dopravou boj. To není úplně moudré. Lepší je hledat řešení, jak
s dopravou vycházet. Tím mám na mysli především hledání a prosazování
řešení, která řeší obchvaty měst a obcí.
Při dlouholeté práci v Městském zastupitelstvu v Náchodě jsem byl často
účasten složitých jednání, jejichž cílem
byl obchvat okresní metropole. Měl
jsem tak velkou radost, že se starostovi
Náchoda a poslanci Janu Birke podařilo letos zařadit obchvaty Náchoda
a Jaroměře jako prioritní stavby do novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. S dopravou nechci bojovat ani
pokud budu zvolen do Senátu PČR.
Chci pomáhat hledat podobná řešení
včetně adekvátních právních norem.
V silničním obchvatu obce i města doprava plní funkci přesunu z bodu „A“
do bodu „B“, aniž by její tranzitní část
dusila obyvatele v okolí.
V úctě Mirek Brát

1.
Foto č. 1: Doprava v Evropě houstne na silnicích i na nebi. Snad jen železnice mají
nyní trochu oddychový čas. Navzdory tomu, že se ve studiích jeví železniční doprava
jako energeticky účinnější, kapacitně příhodnější i levnější, než doprava po silnici,
realita je jiná. Vyhrává operativnost a rychlost kamionů. Přesto se domnívám, že železnice ani v budoucnu nebudou patřit „do starého železa“ ani v nákladní ani v osobní
dopravě. Rozhodnou nejen ekologická hlediska, ale i rozvoj nových technologií a technických řešení.
Foto č.2: Z hlediska historie je jízdní kolo mladým vynálezem. Letos si připomínáme
201 let od vynálezu tohoto geniálního stroje, který přeměnil sílu lidských svalů na pohyb. Jízdní kolo do mé senátní kampaně samozřejmě patří, například jako dobrá alternativa individuální městské dopravy. I když si při šlapání do kopce občas pomyslím,
že ten, kdo si první kolo pověsil jen jako dekoraci na zeď, neměl zase tak špatný vkus…

2.
(Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická, Zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny Echo)

NOVOU PRODEJNU OTEVÍRÁME
30. SRPNA 2018

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

PRAMEN
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NÁCHOD, Palackého 24

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra
Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
OBJEVTE DŮL
STARA KOPALNIA
(STARÝ DŮL) VE
WAŁBRZYCHU

Historická architektura s původním zařízením
bývalého dolu, doplněná bohatou nabídkou
kulturních a vzdělávacích akcí, dává tomuto
místu neopakovatelnou atmosféru. Starý důl poskytuje zajímavý prostor pro kulturu a zábavu.
Je to také výjimečné místo setkávání obyvatel
a turistů. Zveme vás na prohlídku!

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy
CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl

Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Za tankovým pivem PRIMÁTOR 11 do českoskalické Formanky
Ve znovu otevřené restauraci Formanka v České Skalici mohou příznivci pěnivého moku dostat opravdu to nejlepší: jedenáctistupňové
tankové pivo PRIMÁTOR. Dobré pivo – to je historie, technologie, kvalita i neustálá osvěta o moderních trendech v pivovarnictví, které mají
jediný cíl: maximální smyslový zážitek při pití tradičního českého alkoholického nápoje. Tankové pivo v českoskalické Formance je dobrým
důvodem, abychom ke krátkému rozhovoru pozvali toho nejpovolanějšího – sládka Petra Kalužu z náchodského pivovaru PRIMÁTOR a.s..
Pane sládku, jaká je přesná definice
tankového piva z hlediska pivovarského řemesla?
Jde o točené pivo, které je v místě spotřeby (restaurace, hospoda)

umístěno ve speciální zachlazené tlakové nádobě – v pivním tanku – kde
kvalita piva není ovlivněna žádným
tlačným plynem, jelikož s ním nepřichází do přímého kontaktu.

Petr Kaluža, sládek pivovaru PRIMÁTOR a.s. Náchod

Čím se odlišuje tankové pivo –
po chuťové, smyslové stránce –
od piv v lahvích či klasických sudech?
Tankové pivo si v maximální
možné míře zachovává svou chuť
a vůni – je přesně takové, jaké opustilo pivovar. Jelikož je i v restauraci
neustále uchováváno při nízké teplotě (tanky i veškeré pivní vedení
je chlazeno) a nepřichází do styku
s tlačným plynem, tak hospodský
může podat zákazníkovi jeho oblíbený zlatavý mok přesně takový,
jaký jej sládek uvařil.
Patří tankové pivo do dlouhodobé
strategie náchodského pivovaru?
Samozřejmě, je to další část z celé
škály služeb, které pivovar PRIMÁTOR svým zákazníkům nabízí. Naší
snahou je, aby se host zbavil žízně
co nejpříjemnější cestou a pivo si
maximálně užil. I přes nemalé investice ze strany pivovaru máme zatím
čtyři tankové hospody. Rozšíření tohoto počtu je zatím ve stádiu plánů
a úvah.
Podílí se na kvalitě tankového
piva i kvalita práce výčepního hostinského přímo v konkrétní
restauraci?
Staré rčení praví, že sládek pivo
vaří a hospodský jej dělá. To platí od nepaměti a hospodský má

ve svých rukou až 60 % úspěchu. Je
nesmírně důležité, aby veškeré pivní
vedení udržoval čisté, pravidelně jej
dával sanitovat a každý den propláchnul vodou. Nesmí zapomínat na čisté
a pečlivě umyté sklo, používat kvalitní mycí prostředky. A v neposlední
řadě pivo uchovávat na místě k tomu
vhodném – nejlépe v chladu a co nejblíže výčepu. Ono je to logické, ani
sebelepší guláš by ze špinavého talíře
nikomu nechutnal! Ale když má hospodský zájem, věnuje náchodskému
pivu patřičnou péči a ještě pivo načepuje do mokré nachlazené sklenice
– to je pak koncert!
Je tankové pivo trendem třeba
i v sousedních zemích – například
v Polsku?
Ano, je to trend, který se šíří všemi zeměmi se zažitou pivní kulturou.
Hospodští se snaží nabídnout zákazníkům stále něco nového a mimo pivní speciály se snaží točené pivo servírovat v maximální možné kvalitě.
V restauraci Formanka v České
Skalici je nabízeno tankové pivo –
„jedenáctka“. Mohou být jako tanková piva nabízeny zákazníkům
i jiné druhy piv?
Technicky ano – je třeba ale myslet na to, že pivo je nejlepší čerstvé.
Proto je vhodné umístit do tanku pivo, u kterého je předpoklad

nejvyšší výtoče. A tento potenciál
má jednoznačně PRIMÁTOR 11 –
s přehledem nejprodávanější pivo
náchodského pivovaru. Ideální je,
když čerstvé pivo putuje z pivovaru
do tankovny každý týden.
Jaké jsou – minimální a maximální
objemy tanků – na tanková piva?
V podstatě je to omezeno pouze
rozměry restaurace :-) V praxi jsem
se setkal s objemy od 2 do 20 hektolitrů. Pivovar PRIMÁTOR ve všech
svých tankovnách používá tanky
o velikosti 5 hl.
Děkuji pane Kalužo za rozhovor
Laďka Škodová,
foto archiv PRIMÁTOR a.s.
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Vážení čtenáři,
dovolte mi Vám představit projekt Náchodský
můstek, který se nachází v Komenského ulici.
Lokalita:
Jedná se o bydlení ve městě, které je vhodné
zj. pro klienty, jenž ocení dostupnost občanské
vybavenosti. V dosahu 10 minut chůze se nachází základní a střední škola, mateřská školka,
prodejny Penny market a Albert, centrum města, náchodský zámek, zimní
stadion, letní stadion Hamra, plavecký bazén a další důležitá místa pro
pohodlný a pestrý život.
Ceny bytů:
Byty v Náchodském můstku se pohybují okolo 30.000,- za m2, jedná se
o jedny z nejnižších cen v ČR. V Hradci Králové a Jičíně jsou ceny novostaveb a nově zrekonstruovaných domů na úrovni 50.000,- za m2, v Pardubicích zaplatíte již více než 40.000,- za m2. Tyto cenové úrovně jsou
atakovány i ve městě Chrudim, kde zaplatíte téměř cca 40.000,- m2.
Koupě bytu v tomto nádherném domě je skvělou investicí pro vlastní bydlení nebo na pronájem.
Financování
Pro tento projekt jsme zajistili speciální hypoteční sazby, a to dokonce
i 90 % Ltv. Stačí tedy pouze 10 % z kupní ceny a dofinancování hypotečním úvěrem. Sazby jsou stále dostupné, a to i na delší fixační období.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

6

Posezení na mlejně, a Správa NKP Státní zámek Ratibořice
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na akci

Klobásový hody na mlejně
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích
ve dnech 1. 9. 2018 – 2. 9. 2018 od 10h
sobota 1. 9. od 14.00 HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ kapela z Prahy
neděle 2. 8. od 14.00 PETR NOVÁK REVIVAL BAND

VSTUPNÉ:
30,-Kč a kolá
č přede
mlejnem zdar
ma

Nabízíme:
Pečený klobásy od okolních řezníků a uzenářů a prostě vše,co se na mlejně vysmejčí.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST JE DŮLEŽITÁ. NEJEN V NÁCHODĚ
V našem regionu, ve městech
i obcích neustále přibývá automobilů a přesunout nákladní dopravu
na železnici se, bohužel, dlouhodobě nedaří. Silnice tak trpí a ještě více
lidé, kteří v místech nejhustší dopravy žijí. Ani rozvoj Královéhradeckého kraje a samotného Náchodska se
bez dopravní obslužnosti neobejde.
Naštěstí pro Náchod již většina odpovědných pochopila, že samotná
dostavba dálnice D11 a R11 směrem
na Trutnov katastrofální dopravní
situaci přímo v Náchodě nevyřeší
a jediným smysluplným řešením je
obchvat. Na jaře 2017 se po dlouholetých „bojích“ konečně podařilo
získat platné územní rozhodnutí pro jeho stavbu. Pro spolek Obchvat Náchoda, u jehož zrodu stála
i KSČM, tím ale dlouholetá práce
a nezměrné úsilí nekončí. Další
nelehká etapa v podobě stavebního
povolení a s tím související jednání
o prodeji s vlastníky nemovitostí
na trase obchvatu jsou právě nyní
na pořadu dne.
Kromě samotného obchvatu se řeší
i navazující
pře l o ž k a
silnice
II/303

&÷VKF÷NCLÊP¾wUX÷VMT¾UP÷LwÊOCUO[UNWRNP÷LwÊO
Bližší info naleznete na www.nachodskymustek.com,
popř. volejte na 776 630 019 pro nezávaznou prohlídku
Petr Hofman, Oblastní ředitel Broker consulting,
výhradní prodejce projektu Náchodský můstek

Do voleb jdou společně
„VOLBA PRO NÁCHOD“ vznikla jako kandidátka pro pravicově
smýšlející voliče. Pod touto hlavičkou se sešli kandidáti zastupující
TOP09, Východočechy a Liberálně ekologickou stranu. Základním
mottem tohoto uskupení je: „Nemusíme mít stejný názor na vše, ale
ve společné práci a diskusi se rodí
moderně fungující město.“
Osoby, které se sešly na kandidátce VOLBA PRO NÁCHOD
jsou vesměs lidé, kteří mají své
úspěšné profese a zkušenosti ze
svého pracovního života chtějí poskytnout ve prospěch občanů našeho města.
V programu tohoto sdružení jsou
samozřejmě stěžejní otázky, které
hýbou celým Náchodem, jako je
využití prostoru po bývalé Tepně či
řešení dopravní situace města.
„Rádi bychom nastavili i koncepci investiční výstavby města
a stanovili priority investičních akcí
bez ohledu na dotace,“ říká číslo
jedna na kandidátce a současná zastupitelka RNDr. Věra Svatošová.
Mezi priority, které chce VOLBA
PRO NÁCHO prosazovat, patří

například startovací byty pro mladé
a malometrážní byty pro seniory,
vytvoření oddechové zóny v centru
města na nábřeží Metuje, dokončit
opravu koupaliště, rekonstrukce bazénu a výstavba multifunkční haly.
„Pro velké a viditelné akce však
nechceme zapomínat i na drobnou
každodenní práci, mezi kterou jistě patří i údržba města, například
odkládané rekonstrukce Purkyňovy nebo Řezníčkovy ulice, případně zákaz výspravy ulic kamennou
drtí,“ doplňuje dvojka na kandidátce Mgr. Karel Petránek.
Více informací najdete na jejich www.volbapronachod.cz nebo
Facebooku. Připomínáme, že volby do městských a obecních zastupitelstev proběhnou 5. a 6. října
2018.

1

Běloves - Velké Poříčí. Vedení kraje
v této věci ale není aktivní tak, jak
by bylo zapotřebí. Krajský radní pro
dopravu za ODS sice nešetří sliby,
ale těmi s oblibou nešetřil ani již bývalý hejtman Franc za ČSSD. V těžké situaci se nachází stejně důležitá
výstavba přeložky silnice I. třídy
I/33, která odvede zvláště nákladní
dopravu mimo těžce sužované město Jaroměř a obce Čáslavky, Dolany
a Svinišťany. Přesto, že již v druhé
polovině devadesátých let, v souvislosti s výstavbou dálnice D11,
byla přeložka plánovaná, projektově
i majetkoprávně a legislativně řešena, není do dnešního dne vše úplně
vyřešeno. Je neoddiskutovatelné, že
musí být dbáno na ochranu zemědělské půdy, přírody i vlastníků, ale
jinde v Evropě také vznikají velké
dopravní stavby a k takovým průtahům, zvůli některých zájmových
skupin a následnému prodražování zde nedochází. Již v roce 2004
mohl být přitom přijat zákon o liniových stavbách, který by velkou část

dnešních problémů vyřešil. Poslanci
a poslankyně za KSČM (S. Marková,
V. Dlab) a ČSSD (H. Orgoníková)
tehdy takový zákon podle německého vzoru předložili, byl však pravicovými zákonodárci odmítnut. Nám
obyvatelům královéhradeckého regionu by ale nemělo být lhostejné,
jak se nám zde bude v příštích letech
žít. Spolek Obchvat Náchoda chystá na středu 26. 9. 2018 v 16h další
ze svých demonstrací za zlepšení
dopravní situace v podobě blokády. Já osobně jsem se mnohých akcí
spolku v minulosti účastnila a bude
tomu tak i nyní. Přijďte i vy a vyjádřete svůj názor.
(pi)

Mgr. Soňa Marková
zastupitelka Náchoda
a kandidátka do Senátu
za KSČM
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Můj velký úspěch
Získáním titulu mistra České republiky 1. července 2018 v Lipové
ve sportovní střelbě ze vzduchové
pušky v HFT jsem si zajistil postup
na mistrovství světa, které se poprvé
konalo v ČR. Celkem se zúčastnilo
300 střelců z 19 zemí, kteří stříleli
na 80 sklopek různých tvarů umístěných do prostoru ze vzdálenosti 7
– 42 metrů. Postupně jsem se ranou
za ranou prokousával ve své kategorii startovní listinou a nakonec jsem
se 143 body ze 160 možných obsadil
druhé místo se ztrátou pouhých dvou
bodů na vítěze. Druhé místo na MS
pod týmem Czech Republik beru
jako svůj největší sportovní úspěch.
Miroslav Trudič, Náchod

Svatováclavské
slavnosti
Broumovské centrální náměstí bude 28. září místem tradičních
Svatováclavských slavností. Pořadatelem je město Broumov. Těšit
se můžete na jarmark, historické
kolotoče i slavnostní průvod. O hudební doprovod se postarají kapely Michal Tučný Revival, Hašlerka
a Bonsai.

Medový jarmark
U příležitosti 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku
proběhne akce s názvem Medový jarmark. Místem jejího konání
je Bastion I v josefovské pevnosti
v Jaroměři. Chybět samozřejmě
nebude ochutnávka medu a dalších
včelařských výrobků. Medový jarmark se uskuteční 22. září v čase
od 9 do 17 hodin.

Sladkovodní medúzky v českých vodách
Letošní horké léto přeje jednomu
zajímavému vodnímu živočichovi. Jedná se o sladkovodní medúzku (Craspedacusta sowerbyi).
V naší přírodě se jedná o nepůvodního živočicha, který pochází až z daleké Číny. V Evropě
se objevil až ve druhé polovině
Národní instituce rozvoje uvádí
v KLUBU NIRON, Krámská ul. 29
Náchod, v pořadu MOJE TÉMA
besedu

Vedení města Náchoda zastoupené starostou Janem Birke, místostarosty Ing. Pavlou Maršíkovou
a Miroslavem Brátem, tajemnicí Městského úřadu v Náchodě
Mgr. Hanou Mílovou si spolu se
zástupci Konfederace politických
vězňů a dalšími občany připomnělo

výročí invaze armád Varšavské
smlouvy na území tehdejšího Československa v srpnu roku 1968.
Vzpomínka proběhla formou položení květin u památníku obětem
komunismu a v prostoru morového
sloupu na náchodském centrálním
náměstí.
Foto archiv

medúzky po světě. Nyní ji najdeme na všech kontinentech – kromě
Antarktidy. Sladkovodní medúzka
není lidské pokožce nebezpečná,
snad jen s výjimkou citlivých částí
našeho těla, například rtů, které by
mohly její žahavé buňky „popálit“.
text a foto Mirek Brát

Letní kino

Freestyle park
v Janovičkách

Snění je velkou součástí našich
životů. Sny k nám promlouvají
symbolickou řečí, jsou vzácným
poslem z nevědomí. Práce
a komunikace s vlastními sny
může tak sloužit, jako velice účinný
prostředek osobního rozvoje.

Na filmařinu pod režijní taktovkou režiséra Tomáše Svobody s názvem Dvě nevěsty a jedna svatba už
nemusíte vyrazit jen do klasického
kamenného kinostánku. Tento snímek totiž uvádí i Letní kino Jaroměř
a to v termínu 30. srpna od 20.30
hodin. V hlavních rolích se můžete
těšit na Annu Polívkovou, Ester Geislerovou či Evu Holubovou.

Kdy: Úterý 4. září 2018 v 18:00 hod
Kdo: Lenka Jirková – Ta, jež kráčí
beze strachu

Ambulance ORL

Co: SNÍM, ČI BDÍM?

Památce srpnových událostí roku 1968

19. století. Název „Sowerbyho medúzka“ upomíná na jejího prvního
evropského „objevitele“, který si
pulsujícího zvonu medúzky všiml v bazénu Královské botanické
zahrady v Londýně. Právě import vodních rostlin z oblasti Asie
nastartoval globální šíření této

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY
MÍST PRO REZERVACI VOLEJTE
773 220 773 Vstupné dobrovolné

Beseda se
spisovatelem
V Městské knihovně v Dobrušce
proběhne 25. září beseda se sportovním novinářem a spisovatelem
Martinem Moravcem. Beseda začíná v 18 hodin. Martin Moravec je
například autorem úspěšné knížky
Enter, mami.

Provozní doba AMBULANCE
ORL v náchodské nemocnici je
po-pá 6:30 - 15:00 hod.
Ordinační doba lékaře je pondělí,
středa, pátek od 8:00 - 12:00 a 12:30
- 14:00 hod. (Indikace k odbornému
vyšetření a rozsah péče u pacientů
bez doporučení ORL specialistou
nebo praktickým lékařem - je plně
v kompetenci ordinujícího lékaře.)
Operační dny jsou úterý a čtvrtek od 12:30 – 14:00 hod. (Indikace k odbornému vyšetření a rozsah
péče u pacientů bez doporučení

Společnost BCB Broumov, z.s. hodlá vybudovat v Janovičkách u Broumova letní rekreační areál s názvem
BCB Summer freestyle park. Areál
s kapacitou několik stovek návštěvníků by měl umožnit konání společenských, kulturních a sportovních akcí.
V plánu je výstavba budovy, pódia
a víceúčelového hřiště.

ORL specialistou nebo praktickým
lékařem - je plně v kompetenci ordinujícího lékaře.)
Lékařem vyhodnocené akutní stavy, krvácení a úrazy - budou
ošetřeny bez objednání.
ORL pohotovost (mimo řádnou
pracovní dobu) v budově E = lůžkové oddělení ORL v úterý a čtvrtek
od 15:30 – 07:00, víkendy a svátky
07:00 – 19:00. Mimo tuto dobu úrazy
ošetří chirurgická pohotovost v přízemí budovy A nebo ORL pohotovost
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Běh do 100 schodů

Město Náchod provedlo instalaci osvětlení v podchodech pod železniční tratí, které využívají pěší i cyklisté na důležité spojnici mezi Raisovou ulicí
a městským centrem. Nezapomnělo se ani na opravy exteriérů podchodů,
takže ke slovu se dostaly i malířské štětce.
Foto echo

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Začátkem června uspořádal Lyžařský klub Nové Město nad Metují 2.
ročník závodu Běh do 100 schodů. Po loňském 1.ročníku, kterým
se podařilo obnovit tradici tohoto
běhu, který se konával v 80. letech.
Na rozdíl od loňského ročníku byl
zvolen letní měsíc a z pohledu počasí se volba vyplatila a za krásného
počasí se závodu zúčastnilo celkem 35 závodníků v šesti věkových
kategoriích od těch nejmladších
až po dospělé. Nejmladším účastníkem byl Jakub Šotola, ročník
narození 2017, který si se schody
poradil v čase 7:34,7s. Nejstarším
účastníkem byl sedmdesátiletý
František Červenák, který schody
zdolal v krásném čase 46,7s. Vůbec
nejrychlejší výkony zaběhli hned
2 účastníci, loňský vítěz Jiří Anděl

a Rudolf Paar, ve shodném čase
14,9s. Lyžařský klub děkuje všem
účastníkům za účast a dále všem
sponzorů, kteří pomohli se zajištěním věcných cen pro vítěze.

Především Lyžařský klub děkuje
společnostem Wikov MGI, Vella,
Würth, Sněžka Náchod, Mesa parts,
M&T.
Renata Červenák
Nývltová, Předseda LK NMnM
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
*Pronajmu zrekonst.zařízený podkrovní byt 2+1 73 m2, v činžovním
domě poblíž centra v Náchodě. TEL.:
603 853 095
*Pron. dlouh. byt 2+1, 50m2 + sklep, 2
NP, v NA - Bělovsi, Kladská 117, plast.
okna, zateplení. park u domu, náj.
4.500Kč + voda 1.000Kč + el. + plyn +
kauce, volné od 9/18, tel. 608 903 050
*Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě n. M. - Malecí. Tel.:
777 671 705
*Koupíme byt 2+1 až 4+1 s výtahem
a balkonem v Náchodě, poblíž centra. Nejsme RK, rychlá platba. Tel.
733 320 007.
*Koupím byt v N. Městě n/Metují,
nejlépe 2+1, osobní vlastnictví, poblíž
centra. Rychlá platba, nejsem RK. Tel.
775 640 969.
*Nabízím byt 1+1 (40 m2) v centru Nového Města nad Metují. TEL.:
604 571 257
*Prodám byt v OV 2+1 ul. Husova
Broumov, v přízemí, cena 370 tis.Kč.
Tel. 606 943 934
*Pronajmu byt 3+1 s lodžií v Náchodě – Bělovsi, klidné místo, nájem
6000,-Kč + energie. TEL.: 731 47 85 50
*Pronajmu dlouhodobě nezařízený byt 3+1, 98m2 v centru Náchoda.
Nájem 6000Kč + záloha na energie
4000Kč. TEL.: 732 234 655
* Pronajmu družstevní byt 4+1
(94m2) v Náchodě. Dlouhodobý pronájem na 3 a více roků,
pouze slušným lidem. Kontakt:
nachodbyt@gmail.com
*Pronajmu byt 1+1, Náchod, Běloveská, okna směrem k řece. Pěkný,
nezařízený. Nájem 5000Kč, plus inkaso
3000. 2 kauce. TEL.: 737 235 274
*Pronajmeme malou přízemní garzonku 20 m2 v Náchodě Bělovsi. Pro
jednu osobu. Velká terasa 25 m2 + parkování. Nájem 3.300 + záloha na energie
1.500. Kauce 3.000 Kč. Tel. 777 737 127
*Pronajmu dlouhodobě větší byt
4+1, 120 m2 v Červeném Kostelci.
Vybavení kuch. linka se zákl. spotřebiči. Součástí pronájmu je větší garáž
a travnatá plocha. Tel. č. 723 047 689
*Prodám DB 3+1 v Novém Městě n.
M. Nad Stadionem. TEL. 723 656 218
* Rozvedená žena koupí menší byt
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.
774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073
* Pronajmu nově zrekonstruovanou
garsonku (35 m2), v centru Náchoda.
Vhodné pro 1 osobu. Nájem 4500,-Kč
plus záloha na energie 2000,-Kč. Tel.
777 737 127
* Koupím byt 4+1 min. 75 m2 v Náchodě. Děkuji za nabídku, příp. nabízím rychlé jednání. TEL. 608 519 126

NEMOVITOSTI
*Prodám
udržovanou
zahradu
1.220m2 v Červeném Kostelci v lokalitě Východní Lhotecká, klidné místo,
rovina. Telefon 774 669 289
* Sháním chatu, chalupu, domek
v okolí Náchoda do 20 km na všechny
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Prodej stavební parcely 800m2 ve Spy
u N. Města n. Met, hezký a rovinatý p.,
v klidné části, asfalt cesta už na hranici
p. Tel. 775 182 793, RK nevolat
* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem 2500 m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.:
608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo nemovitost
na přestavbu v podhůří Orlických
hor. TEL: 608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Tel.: 773 585 290

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
*Prodám nemovitost k bydlení
a k podnikání v Náchodě, Malém
Poříčí, Broumovská 28. Posledních
8 let zde byla prodejna kamen, krbů
a bazénů. K domu náleží parkoviště
pro 10 automobilů. Cena k jednání
3.450.000,- Kč. Info na tel: 739 033 221

PRODÁM
*Prodám starší stavební buňku. Cena
dohodou. TEL.: 734 578 789
*Prodám plně vybavené trekové kolo
APACHA Matto Lady, model 2018.
Zakoupeno březen 2018, záruka ještě
20 měsíců, najeto 112 km. Pův.cena
vč.výbavy 18 304,-Kč. Výrazná sleva,
přecházím na elektrokolo. Návod, záruční a servisní list, doklady o koupi
i příslušenství. TEL.: +420 605 064 572
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.: 777 690 390
*Prodám masná jehňata váha 2540 kg. cena 45 Kč/kg. možná porážka.
Tel. 728 037 437
*Prodám stavebnici tanků T-34-85
120 dílů v měřítku 1:16 kovová konstrukce, cena 15000,-Kč, dohoda,
vhodná jako dárek. TEL.: 603 73 57 87
* Prodám hrnec na vaření šťávy
z ovoce. Tel. 603 440 969
* Levně prodám valník za koně se sedátkem pro obsluhu s možností připojení i za traktor + lejta na vodu, vyorávač brambor - ČERT, cirkulárka + sada
pilových kotoučů do 550 mm, cilkulárka
malá mobilní + sady kotoučů, vrátek
100 m lanko, lehký jednoradlicový pluh,
vyorávač brambor, plečkování s přihrnováním plodin - připojení za vrátek,
sevník za potah Š=160, fukar na čištění
a třídění osiva, decimálka, ruční ocelový
vál, kalové čerpadlo s elektromotorem,
ruční plečky a hrobkovače na brambory,
řepu a zeleninu, elektromotory přírubové i patkové 2 kW, 4 kW a 10 kW. Tel.
776 019 187 (Náchodsko)
* Prodám živá vykrmená prasata,
váha okolo 160 kg, cena 38,-Kč/kg.
TEL.: 776 191 392

KOUPÍM
* Koupím robot ETA 022, funkční,
tel. 739 801 281
*KOUPÍM MARINGOTKU, MŮŽE
BÝT I V HORŠÍM STAVU kontakt:
737 610 510
*Koupím tříkolku Velorex (hadrák)
250 - 350 cm3 i v nepojízdném stavu.
TEL.: 604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
TEL.: 777 559 451
* 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 šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu
v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* 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 veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

Tel./Fax: 491 424 522
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

Pronájem zámečnické
dílny 200m2.

KUŘICE
Ve stáří 17 týdnů, barva hnědá a černá

Chovatelské potřeby
Červený Kostelec
Prodej 6. 9. 2018
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Kontakt 777 170 660

mob. 736 763 929

KORÁLKÁRNA

PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

– obchod pro každého

OD ZÁŘÍ NOVĚ
v NÁCHODĚ NA KAMENICI
(Hrašeho 26)
Jablonecká bižutérie, hotové šperky,
komponenty, korále.
PŘIJĎTE SI UDĚLAT VLASTNÍ ŠPERK.
DÍLNY KAŽDÝ DEN.
Po - Pá 9:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého distributora
novin a letáků pro následující lokality:
Náchod – centrum, Klínek,
Nový Svět, Na Přadýnku,
Kašparák, Babí, Lipí, Česká Skalice,
Broumov, Bohuslavice, Spy, Žďár
nad Met., Suchý Důl, Hlavňov,
Bukovice
Vhodné pro studenty, důchodce,
ženy na MD apod.
Více informací na tel. 603 990 636
(nejlépe SMS, zavoláme zpět)

Prodám krásné štěně –fenu
(kříženec retrívra a reachbacka).
Odčervené, očkované. Cena
1.500,-Kč. Tel.737 221 189

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

HODINOVÝ
MANŽEL PEPÍNO

Koupím knihy

Nové Město n. M. - Náchod
a okolí do 30 km
Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin
po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

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

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj.,
starožitný a chromovaný nábytek,
hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy,
porcelán, automoto díly, atd.. Než
něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK,
PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj. papírový
materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
* Nabízím úklidové práce domků,
bytů, penzionů a malých firem. Jednorázové i nárazové. Náchod a okolí.
TEL.: 737 564 496
* DOUČOVÁNÍ AJ, NJ, ČJ a příprava k maturitě, ke zkouškám.
TEL.: 776 218 196
*Hledám paní na úklid rodinné vilky
v Novém Městě nad Metují. Dohoda.
1-2 x týdně. Tel. 731 011 100
*Práce minibagrem. Přípojky, bazény,
čističky, drenáže, terénní úpravy, atd.
Cena dohodou. Tel. 774 224 446
*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18 do 20 hodin. Náchod, Janáčkova 803 (Raisova), 1.patro
*DOUČOVÁNÍ. Nabízím individuální doučování školních předmětů. Zaměření na přípravu do školy, doplnění
učiva a motivaci ke vzdělání. Tel.:776
308 701; vlckova.d@post.cz

AUTO - MOTO
* KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv-starší, nepotřebné, neúplné,
překážející,díly ale i traktůrky a jinou techniku, staré věci rychlé slušné jednání tel. 723 837 437
*Člen klubu historických vozidel
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv
starý motocykl či vůz, případně vraky
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966

Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

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

Hromosvody
Montáž * opravy * revize
Tel.: 776 543 988

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

PO

ZŮSTALOS
VETEŠ
NÁBYTEK

T

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Bohuslavice u N. Města n/M - Nadst. RD (4+1) z r. 2004 s bazénem a poz. 9.376 m2, PENB:C... 4.690.000,-Kč
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ... 3.690.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidět, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C . 6,4 mil.Kč
N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 s garáží, možné 2 byty, poz. 752 m2, nový kotel, PENB:G. 4,2 mil. Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace..1.200 Kč/m2
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ... 1.750.000,-Kč
Opočno-Větší vila (2 x 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ....2.590.000,-Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G.1,79 mil. Kč
N. Město n/Met.- pronájem atraktivních kanceláří v centru města, už. pl. od 16 m2, PENB:G .. od 2.900,-Kč/měsíc
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G . 7,9 mil. Kč
Police n/Metují - Větší řad. dům z r. 1989 o 4 podlažích s poz. 247 m2, klidné místo, PENB:G ... 2.100.000,-Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* 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

INFORMACE Přípravného výboru na pořádání místního referenda v Novém Městě nad Metují
Vážení čtenáři,
máte v rukou speciální přílohu novin ECHO,
která se věnuje problematice tranzitní dopravy
v Novém Městě nad Metují. Ve dnech 5.a 6.října
zdejší občané mají hned troje volby. Do senátu,
zastupitelstva a poprvé i místní referendum.
Zvolí si své zastupitele na čtyři roky, senátora na 6 let a rozvoj svého města na staletí. To
není přehnané. Když zakladatel města Jan Černčický z Kácova určil půdorys dnešního Husova
náměstí, možná také netušil, že tak setrvá více
než 500 let. Dnes máme územní plán plánovaný
v horizontu 30 let. To se poté budou magistrály a čtvrtě bourat? To nikoliv, ale chyby, které se
potřením dlouhodobosti vytvoří se pouze „stabilizují“. To nehezké slovo je dnes používáno pro
koridor přeložky silnice I/14. Umístíme si přes

Vývoj tranzitní dopravy
v Novém Městě nad Metují
Myšlenka obchvatu spojující města
pod Orlickými horami a mířící směrem na Trutnov je stará. Formanské
vozy i později automobily projížděly
přes historické náměstí. Teprve v devadesátých letech byl tranzit odkloněn od Spů směrem ke Krčínu a podél
železniční trati do Vrchovin. Oficiální název I/14 si ponechala historická trasa. Název „přeložka“ znamená
přeložení tranzitu z Náchodské před
nádraží a současně administrativní
změnu původní trasy.
Vedení tranzitní dopravy nad
údolím Krčína, okolo nádraží, pod

střed města široký hučící pruh vydávající emise a prach? Na vše si zvykneme. Nebudeme už
ale moci říkat, že naše město je krásné pro život
a bydlení.
Když budete házet do urny své rozhodnutí,
pamatujte na své potomky. Nechtějte, aby se
jednou říkalo o Vás zrádci města. Rozhodujte se
podle toho, co je prospěšné většině a neotáčejte
svůj názor kvůli zájmům jednotlivců, kteří pro
sebe chtějí něco na Váš úkor. Buďte sobečtí patrioti a postavte se v našich společných zájmech
i proti úředníkům města, kraje a státu. Mají jiné
zájmy. Město je především naše a musí sloužit
hlavně nám. Dejte mu své ANO.
Ing.Václav Zilvar
Přípravný výbor na pořádání
místního referenda

Obchvat, nebo přeložka?

Malecím a Františkem nad Vrchoviny bylo zakresleno v územním plánu v devadesátých letech. Důvodem
bylo nasměrování na dálnici plánované tehdy přes Náchod. Intenzita
dopravy byla nízká, životní prostředí
se neřešilo. Změna nastala po stanovení trasy dálnice D11 Praha-HK-Jaroměř-Polsko přes Žacléř. Tranzit
z Rychnovska k polským hranicím
se stáčí k Jaroměři. Mnohonásobný
vzrůst kamionové dopravy změnu
situace potvrzují. Je třeba navrhnout
jiné řešení. Vzniká myšlenka obchvatu Nového Města.

Na toto téma probíhaly diskuze
zejména v devadesátých letech. Tehdy na základě známých skutečností
byla zvolena varianta přeložky přes
střed města. V červenci 2012 byla
myšlenka jižního obchvatu obnovena
ve studii „Brána k sousedům“, která
byla zpracována pro úřad Královéhradeckého kraje. Jejím problémem
bylo vedení přes chráněnou přírodní
lokalitu, souběh s koridorem územní
rezervy mezinárodního plynovodu
a nesouhlas obce Nahořany. Následný
návrh obchvatu od občanské iniciativy, o kterém bude hlasováno v referendu, byl již reálný. Nezasahuje
do sousední obce, trasy plynovodu
ani bioplochy krčínské Metuje. Zastaralé řešení průtahem města (přeložka) ve srovnání s obchvatem se stává
nepřijatelné. Její přínos pro obyvatele
je minimální, realizace v nedohlednu

a negativní dopady přeložky lze shrnout do následných bodů:
• rozdělí město a urbanisticky
jej znehodnotí
• zhorší průjezdnost ve směru
východ-západ a do Náchoda
• zvýší přes město intenzitu tranzitní
a nákladní kamionové dopravy
• zasáhne hlukem, zplodinami
a prachem větší část města
• nevytvoří přímou návaznost
na dálniční síť s vlivem
na zaměstnanost a rozvoj firem
• zablokuje rozvoj města v plochách
mezi Vrchovinami, stadionem
a Františkem
• neumožní zbavit Nahořanskou
ul. a Žižkovo náměstí od tranzitní
nákladní dopravy
• vysoké náklady (okolo 1 miliardy
Kč s nutnými výdaji na doplňující
investice)

Hlavní výhody
obchvatu:
• vyvedení těžké tranzitní dopravy
mimo město a mimo dosah ploch
pro bydlení
• možnost budoucího rozvoje města
v území mezi N. Městem,
Františkem a Vrchovinami
• odstranění zdroje hluku, imisí
a prachu z intravilánu
• město nebude rozděleno
a urbanisticky znehodnoceno
• napojení Novoměstska na dálniční
síť s vlivem na rozvoj firem
a zaměstnanost
• převedení tranzitní dopravy „z hor“
a od Černčic mimo město
• vytvoření klidových zón N.Město,
Krčín-Nahořanská, Krčín-Žižkovo
nám.
• nižší ekonomická náročnost
stavby

Ticho zmizí

Obr.: Trasa obchvatu před Vladivostokem odbočuje ze silnice od Spů okolo bývalé cihelny přes trať a pole ke křižovatce s Černčickou ulicí, za firmou HELLA vede ke splavu
na Metuji, okolo zemědělského areálu za Krčínem ke křižovatce se silnicí na Nahořany.
Obr.: Řešení tranzitní dopravy podle
výhledu Ředitelství silnic a dálnic se
zákresem obchvatu Nového Města nad
Metují, který se napojuje na dálniční
přivaděč od Jaroměře. Cesta do Prahy
i tranzit do Polska se výrazně zrychlí
a odlehčí se doprava k Náchodu.

Obr.: Tranzitní doprava z Rychnovska, Pardubicka a Ústeckoorlicka je vedena
obchvatem k České Skalici a dále po dálničním přivaděči na dálnici D11 směr Polsko a Praha. Nové Město n. Metují bude napojeno na dálniční síť.

◄ Obr.: Plochy města zatížené hlukem
větším než 45 dB.
Podél přeložky bude
dosahovat až 70 dB.
►Obr.: Životní
prostředí celoplošně zhorší šíření
imisí z projíždějících
tranzitní dopravy.
(Podklad: Projekt
k územní řízení
přeložky I/14)

Obr.: Obchvat Nového Města k referendu (vyznačen modře) bude navazovat
na silnici od Spů k Vladivostoku (I/14 červeně), která musí být rozšířena a napřímena. Za Krčínem se napojuje na budoucí obchvat Nahořan (fialově) v trase stávající silnice k Rozkoši. Překlene údolí za hrází (vyhne se rekreační zóně) a napojí
se na dálniční přivaděč u České Skalice (červeně).

Přeložka nenávratně připraví většinu města o tiché prostředí. Hladiny
hluku přesahující 45 decibelů pokryje celý střed města od Františku,
přes Malecí až po Krčín. To je hluk,
při kterém není možné spát s otevřenými okny. Hodnota hluku 45 dB je
mezinárodně horní uznávaný limit
pro lidské pohodlí. Dotčeny budou
například též výškové bytové domy
u Rychty a zástavba podél Komenského ulice. Zablokuje se rozvoj města
od Františku k Vrchovinám. Kritická
situace nastane na Budíně, v okolí Smetanovy ulice nebo u krčínské
školy. Tam bude tranzitní doprava
vykazovat hluk až 70 dB. Nesouhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví k přeložce je nekompromisní:
„Nejsou dodrženy hygienické limity
hluku“

Imise se rozšíří

Doprava mimo obydlená území

Ještě větší plošný rozsah po zprovoznění přeložky budou
mít imise zejména z nákladní automobilové dopravy. Zvýšená koncentrace benzol(a)pyrenu a mikročástic zasáhne
pruh města od ulice ČSA, Komenského až po Krčín, celé
Vrchoviny nevyjímaje. Z Nového Města se stane typické
industriální město s negativy s tím souvisejícími, jako jsou
smogové situace a zdravotní problémy obyvatelstva.

S rozvojem průmyslové výroby roste i objem dopravy.
Doprava by ale neměla škodit lidem, životnímu prostředí jako takovému. Měla by vést mimo obydlená
území co nejvíce. Proto jsem pro obchvat Nového Města nad Metují.
Svetozár Barica
Informační noviny o referendu připravili a na otázky občanů odpovídají ve spolupráci s odborníky
a zástupci Přípravného výboru na konání místního
referenda v Novém Městě nad Metují (PVMR). Pokud máte jakýkoliv dotaz, podnět či chcete pomoci
při organizaci referenda, piště na e-mail: bezkamionu@seznam.cz, volejte na telefon 733 389 154 nebo
pište na: Přípravný výbor na pořádání místního referenda, T. G. Masaryka 2000, 549 01 Nové Město
nad Metují.
Pro získání řady podrobností k problematice
„Přeložka kontra Obchvat“ doporučujeme navštívit
internetové stránky „Novoměstský kurýr“ (http://
www.novomestskykuryr.info/) a tam otevřít složku
„Referendum.“

INFORMACE Přípravného výboru na pořádání místního referenda v Novém Městě nad Metují
Hodnocení naruby
Preambule vyhledávací studie:
„Zpracování této studie vychází z potřeb převedení dopravy a silnice I/14
z historického centra Nového Města
nad Metují do jiné vhodnější trasy,
ideálně mimo zastavěné území.“
(VZ) Hned na úvod něco nesedí.
Doprava se nepřevádí z historického
centra a trasa nevede mimo zastavěné
území.
To je prapodivný úvod dokumentu,
který má být podkladem k rozhodování. Z textu studie je jasný záměr
upřednostnit přeložku. Při podrobném prostudování zjistíme, že stejně
jako preambule jsou vyhodnoceny téměř všechny ukazatele. V obráceném
smyslu. Nemusí být člověk odborník
na silniční dopravu, aby věděl, že intenzita dopravy by se neměla počítat
z údajů roku 2010 a bez navýšení
k cílovému roku 2030. Studie takový výchozí podklad má. Navrhovat
tranzitní nákladní dopravu a přitom
neuvažovat s kamiony z Kvasin snad
ani nemůže být bráno vážně. K posouzení by se měly stanovit kriteria.
Mezi základními by mělo být snížení
tranzitní dopravy v intravilánu. To
byste však marně ve studii hledali.
Dozvěděli byste se, že nejdelší trasu

Komentář

v obytných plochách má obchvat, zatímco přeložka se jich prý téměř nedotkne. Náklady jsou vypočítány tak,
že se obchvatu uměle prodlouží most
na dvojnásobek a jedno přemostění
se dokonce přidá. Cena nízkého mostu u obchvatu je počítána stejně jako
u vysokého pro přeložku. Na závěr se
takto přemrštěné náklady obchvatu
zvýší o 30 %. Prý na rizika. Hurá! Podařilo se, že přeložka je levnější.
A jak jsou vyhodnocována neekonomická kriteria? To vyjadřuje
kriterium vlivu na životní prostředí.
To je posuzováno s ohledem na živočichy a rostlinstvo. Na obyvatele se
jaksi zapomnělo. Čemu je těžké uvěřit, že chybí kritéria hodnotící prachové imise vlivem dopravy a imise

výfukových plynů. Není divu, že přeložka opět vyhrává.
To v urbanismu má studie jasno
o přírodě. Přeložka podle ní vytváří
„přirozenou hranici rozvoje sídla“
a „zamezení výhledovému splynutí
zástavby Nového Města nad Metují a Vrchoviny lze z urbanistického
hlediska považovat spíše za přínos“.
Hrozné závěry, že ano?
Komentář nemůže obsáhnout
všechno, co studie obnáší. Tak se
zaměřme na závěr na splnění položených cílů projektu. Bohužel vyhledávací studie cíle, které si sama stanovila, nevyhodnotila. Vyhodnoťme
je my, obyvatelé Nového Města nad
Metují. ANO je pro nás pozitivně, NE
je negativně:

• Odvedení tranzitní dopravy mimo
zastavěné území Nového Města nad Metují
• Odvedení nákladní dopravy ze silnic II. a III. tříd
• Kvalita - Zajištění technických parametrů
pro vedení silnice I. třídy, zrychlení a zkvalitnění
průjezdu danou lokalitou
• Minimální dopady na životní prostředí
- Vlivy na obyvatelstvo
- Vlivy na přírodní složky
• Vliv na urbanismus v prostoru plánované stavby
- Vyhodnocení vlivu staveb na okolní funkce krajiny

Obchvat

Přeložka

ANO
ANO

NE
NE

ANO

ANO

ANO
ANO

NE
ANO

ANO

NE

Nechceme, aby míra hluku, zplodin a smogu vzrůstala
Žijeme v období, kdy si většina z nás
uvědomuje potřebu zdravého životního
stylu, aby negativní dopady moderní
společnosti měly co nejmenší nepříznivý efekt na naše zdraví. Nejen na zdraví
nás dospělých v produktivním věku, ale
i na naše děti a děti jejich dětí. Víme, že
s moderním životním stylem roste zatížení měst dopravními prostředky a určitě nechceme, aby míra hluku, zplodin
z automobilů, světelného smogu a dalších škodlivin vzrůstala právě v našem
městě. Velkolepý územní plán přivaděče nad hlavami obyvatel Krčína, který
pak pokračuje okolo stadiónu generála
Klapálka a zleva obkrouží dosud klidnou čtvrť František, však zdravé životní
prostředí určitě nepřinese.
Mladí lidé dokáží slyšet frekvence
nad 20 kHz. Bohužel se stárnutím organismu se schopnost slyšení otupuje
a právě trvalá hlučnost vnějšího prostředí má pak výrazný podíl na snížené

kvalitě slyšení. Trvalé poškození sluchu
nastává, pokud se člověk trvale pohybuje v prostředí s hlasitostí okolo 85 decibelů. Ve studii k územnímu plánu se
uvádí, že kritická situace nastane na Budíně nebo u Krčínské školy, kde hladina
hluku bude až 70 dB. Tranzitní cestu
nad svojí hlavou tak určitě ocení všichni
obyvatelé Krčína, protože zvuk automobilů se dobře ponese celým údolím a to
nejen ve dne, ale i v noci. Zlepšení stavu
vozovky určitě přiláká i ty tranzitní dopravce, kteří dosud volili spíš cestu přes
Jaroměř nebo Olomouc a můžeme tak
očekávat nárůst přepravců směřujících
do Polska. Takže žádná otevřená okna
a větrání „čerstvého“ vzduchu…
Z hlediska imunitního stavu organismu můžeme očekávat celoroční zvýšení onemocnění horních cest
dýchacích nejen u nejmladších dětí,
ale i u seniorů a imunodeficitních
jedinců. Bude se to týkat hlavně našich

spoluobčanů s chronickými dýchacími
potížemi. Každý z nás si uvědomuje,
že emise z automobilů obsahují i řadu
rakovinotvorných látek (např. polycyklické rakovinné uhlovodíky). Světelný
smog z tranzitní dopravy vyvolá poruchy spánku u citlivějších jedinců, takže
určitě nepřispěje k pohodě této skupiny
lidí.
Určitě i z Vaší vlastní zkušenosti si
lehce odvodíte, že ostatní města nedávají přednost tranzitní dopravě přes
města, ale volí obchvaty, které míru
dopravy eliminují. V současné době se
sami můžeme rozhodnou o míře dopravy v našem městě, můžeme přijít 5. a 6.
října k referendu, nastudovat všechny
podklady a každý za sebe se může rozhodnou buď pro variantu přeložky (=
tranzitu přes město) nebo druhou variantu obchvatu.
doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví

Referendum v palbě otázek občanů:
Prosazujete obchvat, ale ten je v nedohlednu. S přeložkou se může začít
hned! (JP) Co by bylo dřív realizováno,
obchvat nebo přeložka? (L.B.)
PVMR: Přeložka I/14, která má vést před
nádražím a pod Malecím nad Vrchoviny, je
neuskutečnitelná, protože nelze splnit požadavky na intenzitu hluku. Proto bylo zrušeno územní rozhodnutí a ŘSD stáhlo žádost.
Nyní je přeložka ve fázi nula tj. bez projektu a jakýchkoliv povolení. Ve studii ŘSD se
uvádí cílový rok 2030, ale to by se musela zakopat celá trasa městem pod zem. To je nesmyslně drahé, a proto naopak řešení tranzitní dopravy přeložkou je v nedohlednu.
Obchvat takové problémy nemá. Stačí pouze
činit příslušné správní kroky tj. město musí
urychleně schválit územní rezervu pro obchvat a požádat Krajský úřad o projednání,
aby se začlenila do změny krajských plánů.
Odpověď na první otázku zní: Nelze začít
hned. Odpověď na druhou otázku: Obchvat.
Informujte veřejnost, že pozemky
v Dobrušské ulici darovala před mnoha lety bývalá majitelka továrny paní
Přibylová členům spolku pro ochranu
zvířat sídlícím u Skutče za to, že se o ní
na sklonku života postarali. (PH)
Pravděpodobně myslíte pozemky komplikující výstavbu obchvatu ve vlastnictví sdružení K-47 ze Skutče zabývající se
zvířaty a vojenskou technikou, které leží
mezi cihelnou a Černčickou ulicí. Pozemky se čirou náhodou dostaly do územního

plánu jako stavební a jejich hodnota se
navýšila o desítky milionů. Pro Vaši informaci uvádíme, že pověřeným zastupitelem pro územní plán byl Petr Hable.
Proč se referendum týká pouze dvou tras
pro tranzitní dopravu, když vyhledávací
studie popisuje 5 variant?
(JP)
PVMR: Jsou známy pouze dvě možnosti
vedení tranzitní dopravy. Jižní obchvat
v několika variantách a průtah středem
města. Z variant popsaných ve vyhledávající studii jsou pouze dvě, ke kterým se
mohou občané Nového Města vyjádřit,
neboť vedou po katastru města. To je uváděný průtah městem (přeložka) a obchvat
dle návrhu přípravného výboru. Ostatní
trasy jsou povětšině neekologické a neekonomické, ale hlavně jsou na cizích územích a sousední obce nesouhlasí s přenášením problému Nového Města do jejich
lokalit.
Vedení města spolu s ŘSD tvrdí, že je
ekonomicky výhodná přeložka. Zastánci
obchvatu zase, že obchvat je levnější. Můžete mi říct / porovnat náklady / na stavbu přeložky a obchvatu (L.B.)?
PVMR: Je potřeba porovnávat celkové náklady na řešení tranzitní dopravy.
Podmínkou odvedení tranzitu z Nahořanské ul. je vybudování nové komunikace okolo Ammannu, tranzit z Žižkova
náměstí dostanete vybudováním nové
silnice od Hradce Králové. Součástí průtahu jsou náklady na vybudování souvisejících městských komunikací, chodníků

a inženýrských sítí. To jsou obrovské náklady pro město a popřípadě kraj. Obchvat
takové investice nevyžaduje. Porovnání se
zkresluje také smyšleným technickým řešením. Příkladem takových nákladů u obchvatu je nesmyslný most již od Černčické ulice až k teletníku Na Kopci. Kouzla
se dají dělat i s koeficienty. Trasa jižního
obchvatu je navýšena o 30% pro blíže neuvedené riziko. Po započtení všech nutných
nákladů vychází obchvat levněji.
Jak bude docíleno, aby byla investice
vytížena a tranzitní doprava jezdila skutečně po obchvatu. (RZ)
PVMR: To jsou jednoduchá dopravní
opatření. Počínaje směrovými tabulemi
s vyznačením směru jízdy a konče zákazy
průjezdu pro tranzitní nákladní dopravu
při sjezdu do Nového Města např. omezením tonáže. Řidiči si hlavně trasu zvolí
sami, protože z Podorlicka i z Novoměstska se do Prahy nebo z Kvasin do Polska
dostanou po obchvatu rychleji a bezpečněji. To už nemluvě o problémech při zimním provozu do kopce nad Vrchovinami.
Stále čtu, že pan Zilvar má v trase přeložky pozemky a jde mu údajně pouze
o osobní zájem. To asi chce prodat ty
parcely pod přeložkou dráž na rodinné
domy. Proč město takou parcelaci dovolilo? (MJ)
PVMR: Je to jedna z hlavních lží v kampani odpůrců obchvatu založená na principu závisti. Město nepovolilo a rodina
Zilvarova nemá v trase přeložky žádné

Bludy, mýty, polopravdy, lži
Mezi obyvateli města se šíří různé informace. Někdy jsou to smyšlené mýty,
někdy polopravdy a mnohokrát lži. Normálně se nic neděje. Stará lež, žádná lež. Ovšem před referendem, kdy mají lidé rozhodnout o závažné otázce
ovlivňující nejen jejich životy, ale i životy a zdraví dalších generací, je to velký
problém. Jaké se šíří bludy po městě? Pokusme se je pojmenovat a vysvětlit.
Blud č.1: Přeložka je nejrychlejší způsob řešení tranzitní dopravy.
Trasa přeložky je pro svoji hlučnost
nepoužitelná. Ministerstvo zdravotnictví dalo záporné stanovisko při povolování stavby. Investor (ŘSD) stáhnul
v březnu 2018 po 19 letech projednávání svoji žádost o územní rozhodnutí.
Nekompromisní odpor majitelů pozemků pod přeložkou proti stavbě by
i v případě zakopání silnice pod zem
odsunul realizaci do nedohledna.
Blud č.2: Obchvat je dražší než přeložka
Náklady na celkové řešení tranzitní dopravy se skládají z mnoha položek, které budou financovány nejenom státem
(ŘSD), ale i Královéhradeckým krajem
nebo Městem. Ve studiích ŘSD se uvádějí pouze náklady ŘSD. Na obchvat
nejsou potřeba téměř jiné peníze, než
od státu. Aby se zklidnil Krčín při realizaci přeložky, je potřeba vybudovat
další silnice (obchvat Nahořanské ul.
k Ammannu, přeložka Černčické ulice
podél trati) a související infrastruktura.
Po započítání těchto nákladů je obchvat levnější.
Blud č.3: Musíme dostat rychle kamiony z města.
To by možná byl argument při průjezdu kamionů v počtu několika desítek
denně. Při 2 tisících se jedná o kolonu
vytvářející téměř souvislý hluk. Připočtěme k tomu doplňový hluk od osobních aut (15 tis./den) a máme dokonalou hlukovou kulisu po celý den a noc.
Blud č.4: Město je již rozděleno železnicí. Přeložka by vedla pouze vedle
ní.
Trať dělí, ale mosty a podjezdy spojují. Na mostu u Ammannu ani nepocítíte rozdělení. Po rozšíření podjezdu

v Havlíčkově ul. budou mít procházející stejný pocit. Nikdy tento pocit nezískají při křížení hlučné komunikace
s průjezdem 15 tisíci aut za den.
Blud č.5: Hluk z přeložky se Krčína
netýká.
Stačí se podívat na trasu návrhu přeložky. Míří od výjezdu nad Vrchovinami
přímo na Krčín. Randál z kamionu
stoupajícího od kruhové křižovatky
u stadionu gen.Klapálka do 6% kopce míří jak hlásnou troubou kapitána
do podpalubí na jihozápad a zasáhne
Krčín ještě více než František. Protihluková opatření (pokud se silnice
nepovede tunelem) jsou v tomto případě nemožná. Můžeme si být jisti, že
obzvláště v noci to nebude příjemné.
Blud č.6: Obchvat zatíží hlukem nejvíce Krčín
Od Vladivostoku k napojení na silnici
k Nahořanům vede obchvat podél města 500m až 1 km od souvislé zástavby.
Při takto jednostranném vedení daleko
od zástavby protihlukové stěny dokonale odhluční dopravu.
Blud č.7: Rozhodovat o územní rezervě pro obchvat musí nadřízené
orgány (Krajský úřad, ministerstva,
ŘSD apod).
Územní rezervu pro obchvat na katastru N. Města si může určit Město samo.
Nepotřebuje žádný souhlas, schvaluje
zastupitelstvo.
Bludy č.XY O majitelích pozemků
pod přeložkou a členech PVMR (Přípravný výbor míst.referenda)
Nemají žádný vliv na technické, ekonomické i ekologické argumenty pro řešení tranzitní dopravy v Novém Městě
nad Metují, takže takové bludy nemá
smysl komentovat. Podle jednotlivce
se nerozhoduje.

Je třeba se dívat z dlouhodobé perspektivy
Na obchvat je třeba se dívat z dlouhodobé perspektivy. Je nesmysl, aby tranzitní doprava rozdělila město v oblasti
nádraží a dále pokračovala směr Vysokov, stočila se na Českou Skalici a dále
na dálnici do Polska. Tranzitní doprava,
zejména kamionová z Kvasin, by měla
jít obchvatem zcela jiným směrem,
mimo město a navazovat na dálniční
přivaděč co nejkratším směrem. Spojení s Náchodem a dále do Polska nebo
na Broumov, v případě vybudování obchvatu, se stane v okamžiku dostavby
dálnice lokální záležitostí. Většina měst
v Česku usiluje o vymístění dopravy

a vybudování obchvatů. To je ve státech
na západ od nás naprosto běžnou praxí.
Dojde tím ke zklidnění dopravy ve městě, snížení emisí jak prachových částic,
tak i oxidů dusíku, a snížení hlukové
zátěže. Podle posledních studií hlukové
bariery jsou účinné pouze v jejich blízkosti a problém hluku proto řeší pouze
částečně. Emisi prachových částic a oxidů dusíku z dopravy nelze omezit vůbec.
Jejich množství ve městě lze pouze snížit vymístěním tranzitní dopravy mimo
město. Nikdo o škodlivosti těchto emisí
nepochybuje.
Ing. Jaroslav Špička CSc.

parcely na prodej pro rodinné domy.
Kdyby jí šlo pouze o peníze, tak podporuje přeložku a od ŘSD dostane zaplaceno 8-mi násobek znalecké ceny a ještě
k tomu se za státní peníze vybuduje potřebná infrastruktura pro její pozemky
v okolí. Pokud je osobní zájem, aby jeho
rodina, budoucí obyvatelé na těchto parcelách a téměř celé město netrpěly zatížením hlukem a emisemi, tak mají lživí informátoři pravdu. Jde mu o takový osobní
zájem. Myslíte si, že takové řeči okolo majetku jednoho občana jsou argumenty zda
obchvat či přeložku?
Údajně obchvat by měl vést po mostě přes
údolí dlouhém téměř kilometr. To musí
stavbu prodražit. Neexistuje jiné levnější
řešení jižního obchvatu? (RN)
PVMR: Takový nesmysl je započítán podle zpracované studie do nákladů stavby
obchvatu. Dokonce se počítá běžný metr
tohoto nízkého mostu za stejnou cenu,
jako vysoký most nad Metují pro přeložku. Je to pouze účelový návrh ŘSD, aby
vyšel obchvat dráž a zdůvodnila se přeložka (průtah).
Jak se napojí jižní obchvat k Nahořanům? To povede nákladní doprava přes
rekreační zónu u hráze Rozkoše? (PK)
PVMR: Od Spů odbočuje obchvat před
Vladivostokem, vede za firmou Hella

(napojení na silnici od Hradce Králové),
v zářezu okolo zemědělských objektů
(teletníku) a napojuje se na plánovaný
obchvat Nahořan. Před hrází Rozkoše
povede rovně, přemostí údolí a napojí se
u Spyt na dálniční přivaděč k Jaroměři.
Z toho je vidět, že naopak se rekreační
zóna za hrází projíždějících aut zbaví.
Informujte konečně pravdivě veřejnost,
že umístění trasy obchvatu na tyto pozemky vymyslel Ing. Václav Zilvar, aby
nevznikla konkurence ve zvýšené možnosti výstavby rodinných domů jinde
než na jeho pozemcích. (PH)
VZ: V době dokonalého utajení změny
územního plánu (v srpnu 2012) nemajíc
tušení o připravovaných změnách jsem
přišel s návrhem trasy obchvatu přes pole
mezi Vladivostokem a Černčickou ulicí. Mohl mě vést k tomuto závěru záměr
„aby nevznikla konkurence“, když zde
bylo ve skutečnosti i na všech plánech
pouze pole?

Nemusíte mě mít rádi, můžete si myslet, že to dělám hlavně pro své zájmy.
Můžu být i váš nepřítel. Ale máme jedno společné. Žijeme v tomto městě a vy
i já máme sobecký zájem, aby tu nebyl
hluk a smog a aby se tu dobře žilo nám
i našim dětem.



www.novinyecho.cz

Škola bruslení
je opět tady!!!
Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali
a přihlásili se včas do naší školy. Bruslíme již od 2. září každou neděli
od 9:45 na Zimním stadionu v Náchodě. Máme zase připravšeny hry
na ledě pro děti ale chodí s námi bruslit již i dospělí. Jestli nestihnete
hned první hodinu, tak se můžete v případě volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete na našich stránkcách
www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733 508 392.
Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2018 r.

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

Tel./Fax: 491 424 522
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Vážení čtenáři a čtenářky
Dnes bych Vám ráda osvětlila jedno aktuální téma
a to jak se zachovat pokud Váš dodavatel energii ohlásí
konec své činnosti. Ve většině případů je to z důvodu
toho, že nabízeli velmi nízké ceny pod hranicí udržitelnosti společnosti, což krátkodobě funguje, ale z dlouhodobého hlediska je krach nevyhnutelný.
Pokud se Vám stane, že jste zákazníky společnosti,
která ukončila činnost, nemusíte se obávat, že nebudete
mít čím svítit nebo topit, nebo že spadnete do takzvaného černého odběru. Z energetického zákona je dáno, že spadnete k dodavateli
takzvané poslední instance. Což znamená s elektřinou společnost Čez Prodej
a s plynem Innogy energie. U dodavatele poslední instance můžete být až půl
roku a během té doby máte možnost si sehnat dodavatele jiného. Odstoupit
můžete ihned. Je potřeba ovšem upozornit na fakt, že u dodavatele poslední
instance budete topit a svítit za VELMI DRAHO, pro tuto situaci jsou ceny daleko vyšší, proto neotálejte a najděte si dodavatele nového. Může se Vám stát,
a 100% stane, že Vám domů budou chodit přímo návrhy smluv od dodavatelů,
u kterých jste byli před tím, nebo od společností které se dostali k databázi zákazníků zkrachovalé společnosti. Dokonce se nám stalo, že přišel zákazníkovi
rovnou platební kalendář. V takových případech nemusíte mít obavy, nejste povinni přecházet k takovýmto společnostem, a výběr je zcela na Vás.
Při výběru buďte obezřetní, pokud bude cena za energie podezřele nízká,
ověřte si podmínky smlouvy, zda a na jak dlouho máte cenu garantovanou, jak
je společnost na trhu dlouho, kolik má zákazníků a zda má své vlastní pobočky.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu, neváhejte nás navštívit na pobočce
v Náchodě.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

Britští skauti na návštěvě Náchoda
V obřadní síni náchodské radnice
přijal místostarosta Miroslav Brát
skupinu britských skautů, kteří
k nám zavítali na základě pozvání
od jejich českých kolegů z náchodského spolku Junák – český skaut.
Historie, nyní celosvětového hnutí
skautingu, začíná již v době před
první světovou válkou – v roce
1907. Za kolébku skautingu je považována právě Velká Británie. Český
skauting s názvem Junák se zrodil jen o několik málo let později
– v roce 1911. „Kontakty se skauty

ve Spojeném Království máme již
od roku 2001 a aktivně se v nich
angažovali skauti – Junáci z Náchoda a Jaroměře“, říká Jana Čížková
– vedoucí oddílu Benjamínci, která
britské skauty na náchodskou radnici doprovázela. Skauty z britského
hrabství Northhamptonshire čeká
v našem regionu pestrý program,
který bude zahrnovat návštěvu náchodského zámku, Dobrošova, Jaroměře, josefovského pevnostního
systému i Krkonoš. Chybět nebude
ani společné česko-britské táboření.

Město Náchod
„Skauting vždy zdůrazňoval pevné
občanské postoje, pravdu, hájil svobodu. I proto byl skauting totalitním
režimům nepohodlný, ať už se jednalo o fašizmus či komunizmus. Čeští
skauti – Junáci, nebo interpretace
skautingu ze sousedního Polska –
Harceři psali svoje dějiny v kritických
okamžicích vlastní krví. Bylo pro
mě velmi příjemné se potkat s lidmi,
kteří myšlenky a poselství skautingu
nesou dál i ve 21. století“, říká místostarosta Miroslav Brát.
(foto archiv města Náchoda)

Druhý život betonových pevností
V létě 1926 navštívil Náchod
s velkou slávou prezident T. G. Masaryk. O dvanáct let později již ale
Náchod svíral oprávněný strach

z budoucnosti. Nad Evropou temněla mračna italského fašizmu
a německého nacizmu. V červenci
1938 proběhla betonáž pevnosti

na Dobrošově. Obrannou linii
u Náchoda však tvořila i řada dalších objektů, které nyní díky partám zájemců o vojenskou historii
i nadšeným jednotlivcům chytají
doslova „druhý dech“. Mění se v památníky vlasteneckého odhodlání
bránit mladou Československou
republiku. Jeden z nich najdete
i u silnice z Náchoda – Pavlišova
do Horní Radechové. Jedná se o samostatný levostranný srub N-S 93
b. Jeho posláním bylo bránit prostor Slavíkova před útokem pěchoty a tanků. Vyzbrojen byl protitankovým dělem, těžkými a lehkými
kulomety. Jeho osádka činila 22
mužů. Soukromý vlastník objektu
nyní ke srubu nově doplnil i tabulku s historickým komentářem
a faktografií.
Foto Mirek Brát

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice
památkové péče
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka

bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou technický
směr, památková péče

výhodou znalost zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, z. č. 183/2006 Sb., v platném
znění z. č. 128/2000 Sb., v platném znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění

orientace v problematice památkové péče výhodou

praxe ve veřejné správě výhodou

aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru 1. 11. 2018

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
příspěvek na dovolenou, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání
a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 14. 9. 2018

Útulkové pohledy

Záhadologové, pozor!

Novinkou v nabídce upomínkových předmětu v Informačním centru Broumovska jsou útulkové pohledy. Zdařilé a emocemi naplněné
portréty „němých tváří“ stojí 10,-Kč.
Výtěžek z jejich prodeje poputuje na
účet Psího útulku v Broumově. Grafikou zdarma na výrobu útulkových
pohledů přispěl pan Jakub Šleis.

Již 13. ročník Východočeského
festivalu klubu Záblesk, z.s. se
uskuteční v termínu od 22. do 23.
září v Jaroměři (v Penzionu Expanze). Cyklus přednášek o záhadách
všeho druhu bude, mimo jiné, obsahovat témata spojená s gravitačními kopci, fenoménem UFO, kruhy v obilí či archeoastronautikou.

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

veškeré
stavební práce,
hydroizolace,
půjčování lešení
zemní práce, doprava
(kontejner + hydraul. ruka),
instalatérské a topenářské práce

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
Tennis Club
Nové Město nad Metují
pořádá

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
smíšených dvojic
Termín konání: 1. 9. 2018
Kde: TC Nové Město nad Metují
Organizátor: Jožka Uhrin
Harmonogram: 8,30 prezentace,
8,45 losování, 9,00 zahájení
Startovné: 300,-Kč za dvojici
Věcné ceny pro 1. až 3.místo

NOVĚ

Za své zdraví
odpovídá každý sám.
Po celý den je pro závodníky
i diváky zajištěno občerstvení.

NABÍZÍME PRODEJ
PŘÍRODNÍHO KAMENE
RŮZNÝCH BAREV

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

DOBROČINNÝ BĚH

Přihlášky ihned na tel. čísla
777 152 700, 606 629 373
tcnmnm@tcnm.cz

25. ročník maratonu horských kol
Rallye Sudety se koná 8. září v Teplicích nad Metují. Organizátor – Sportiv Redpoint připravil trojici tras
v délkách 113, 60 a 33 kilometrů.

Město Česká Skalice ve spolupráci s jednotlivými spolupořadateli organizuje
každoročně v září Jiřinkové slavnosti,
které mají tradici již od roku 1837.

9.00 registrace účastníků 10.00 start běhu

Do zahrádkářské klubovny
v České Skalici jistě v termínu od 14.
do 16. září zamíří nejen děti, ale
i jejich otcové. Vždyť modely vláčků
neznají generační rozdíly! Tamní
výstava vláčků nabídne nejen různá
modelová kolejiště, ale i speciální
zahradní železnici s parním provozem. Ta ovšem bude jezdit venku.
Tolik páry v interiéru by zahrádkářské klubovně určitě neprospělo.

Běhají všichni * běháme pro radost * běháme pro dobrou věc
* běháme s kamarády * běží i děti BĚŽÍŠ I TY?
Příspěvek lze zaslat útulku na č.ú. 9005 – 1823551/0100, var.symbol 1014

www.behameproutulek.cz

E
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A

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI

Výstava vláčků

Běhu se může zúčastnit kdokoli, popřípadě i chodec, nebo cyklista. Běhu se
můžete zúčastnit i se svým psem. Startovné je 50,-Kč a veškerý výdělek
bude věnován Broumovskému psímu útulku na provoz a aktuální péči o psy.
Trasa: kratší 2,5 km, delší 5 km směr Kramolna a zpět.

D
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Rallye Sudety

Neděle 2. 9. 2018 ZÁMEK NÁCHOD
Po doběhnutí posledního účastníka proběhne vyhlášení vítězů

Tel./Fax: 491 424 522

HLEDAJÍ DOMOV

str.
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Foto: Martin Hurdálek

ECHO

7. – 9. září 2018 |
od 9 do 17 hodin
TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK
v maloskalickém muzejním areálu,
v maloskalické tvrzi
Výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví
z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí. Objednávkový
prodej hlíz, občerstvení v muzejní kavárně. Výstavu pořádá Muzeum Boženy
Němcové.
DOPROVODNÝ PROGRAM
VÝSTAVY JIŘIN
sobota 8. a neděle 9. září 2018 |
10 – 16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výtvarná dílna v prostorách muzea, ze
které si i bez výtvarného talentu každý
odnese krásný hedvábný výrobek.
sobota 8. a neděle 9. září 2018 |
10 – 16 hodin
ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK
Ukázky aranžování a prodej květinových
vazeb v prostorách muzea.
neděle 9. září 2018 | 14 – 16 hodin
PROMENÁDNÍ KONCERT
Na maloskalické tvrzi hraje Big Band
Dvorský ze Dvora Králové nad Labem
(v případě nepříznivého počasí v Jiřinkovém sále).

Úspěch tkví v týmové práci

ŠTĚŇÁTKA se narodila mamince v otřesných podmínkách, odkud byli všichni i s maminkou odebráni. Je jich 8, z toho 3 kluci
a všichni hledají nový domov. Jedná se o křížence, budou středního vzrůstu.
LUCINKA je asi 3měsíční koťátko. Je to nalezenec, zřejmě byla
vyhozena jako nechtěná. Je hravá, naučená na kočkolit.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

Již 25. rokem si mohou obyvatelé
náchodského okresu a jeho přilehlých částí zalistovat novinami ECHO
a přečíst si co nového a zajímavého
se děje v jejich regionu. Vydavatelem
těchto novin je náchodský rodák
Mgr. Karel Petránek, kterého jsme
požádali o krátký rozhovor.
* V letošním roce jste byl nominován za náchodský okres na ocenění
v anketě „FIRMA A ŽIVNOSTNÍK
ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017“ v kategorii živnostník, který pořádala již 3. rokem Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje.
Samozřejmě takové ocenění člověka
vždycky potěší. Musím ale zdůraznit, že to beru jako ocenění celého
týmu redakce novin ECHO, protože
bez schopných a obětavých redakčních kolegů by to nešlo. Myslím,
že úspěch ECHA a jeho dominantní postavení na mediálním trhu

v náchodském okrese tkví hlavně
v naší týmové práci.
* V říjnových komunálních volbách
se budete o přízeň náchodských
voličů ucházet na druhém místě
kandidátky nezávislých kandidátů
„Volba pro Náchod“. Na co byste se
v případě zvolení do zastupitelstva
chtěl hlavně zaměřit?
Týká se to hlavně rozpočtu města
a jeho naplňování. Například při jeho
schvalování se v zastupitelstvu odsouhlasí a slíbí celá řada investičních
akcí s podhodnocenou finanční částkou, které se potom v průběhu roku
z nedostatku peněz nerealizují. Další
věcí je rozdělování peněz na kulturu.
Podle mě by to mělo fungovat stejně jako u sportu, kdy je v rozpočtu
schválena určitá částka, kterou potom sportovní resp. kulturní komise
podle předem daných pravidel rozdělí žadatelům. V rozpočtu bychom
neměli zapomínat ani na příměstské
části a jejich osadní výbory, které by
mohly mít přidělenou určitou částku
na svoje aktivity a o tom, na co by ji
konkrétně použili, by rozhodli sami
zástupci těchto částí Náchoda.

