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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

Přihlášky:
Telefonicky:

A - 774 374 784
N - 603 440 969

E-mailem:

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

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

Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč

A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Michal Kudrnáč
projektový manažer, administrátor veřejných zakázek

volte číslo

7

Mgr. Denisa Pokorná
vyšetřovatelka
kriminální policie

Tomáš Unger
živnostník, výrobce
výstrojních součástek
ozbrojených složek

Mirek Brát

místostarosta Náchoda, novinář
kandidát do Senátu PČR za volební obvod Náchod

ZA MODERNÍ MĚSTO

www.mirekbrat.cz

S ÚCTOU K TRADICÍM

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

Oslovení Mirka Bráta čtěte na straně 5

„Spojili jsme své síly a do komunálních voleb plujeme pod společnou plachtou. Chceme Náchod, který nepřešlapuje
na místě, ale sebevědomě se rozvíjí. Chceme Náchod, ve kterém se dobře žije. Moderní, bezpečný a vstřícný vůči
obyvatelům i návštěvníkům. Chceme Náchod, který si váží svých památek, zná svou historii a citlivě pracuje
s veřejným prostorem.“
• Areál bývalé Tepny
Vznik nové městské čtvrti v souladu s potřebami obyvatel
a města: např. spolkový dům, dům pro seniory, atraktivní
bydlení, služby, kulturní stánky, obchody, drobné podniky,
sportoviště, relaxační plochy, kvalitní veřejné prostory
vhodné pro setkávání.
• Bezpečná doprava
MHD s pevnými jízdními řády jednotlivých linek a časovými jízdními legitimacemi, asistenti dopravy u přechodů
pro chodce, váhy pro kamiony na hranicích města,
podpora cyklodopravy, odstranění bariér, důraz na
bezpečnost chodců a cyklistů.
• Školství
Kvalitní a pestré školství s podporou malých vyučovacích
skupin, volnočasových aktivit, dostupnost v okrajových
částech města, podpora pedagogického a provozního
personálu.

NEZÁVISLÍ

• Bydlení a sociální oblast
Koncepční zacházení s bytovým fondem města
s ohledem na potřeby veřejnosti, startovací byty pro
odborníky, které město potřebuje, odstraňování
společenských i stavebních bariér, podpora domácí péče,
senior taxi.
• Péče o kulturní dědictví
Soustavná péče o cenné stavební objekty v majetku
města, důraz na pravidelnou údržbu např. v budově
Beránku, upřednostňování kvalitních rekonstrukcí před
novou výstavbou.
• Dokončení regulace hazardu
Úplný zákaz hazardu na celém území města.
• Životní prostředí
Zřízení lesoparku v Montaci a jeho vybavení cvičebními
prvky a odpočinkovými zónami, zpřístupnění břehů
Metuje.

•

•
Zelení

Podpořte nás
zaškrtnutím

v naší plavbě
celé kandidátky!

www.facebook.com/NezavisliPiratiZeleniNachod/

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu!
www.instagram.com/nezavislipiratizeleninachod/
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Vážení občané
Jako Novoměšťák sleduji referendum na zrušení dlouhodobě
připravovaného řešení přeložky 1/14 a návrh na Obchvat směrem na Nahořany a Českou Skalici.
Nebudu hodnotit klady a zápory nové trasy, o tom již bylo
napsáno mnoho, konstatuji pouze, že toto řešení je velmi drahé
a v současné době zcela nepřipravené.
Úskalí, která při povolování trasy Obchvatu nastanou, budou
obrovská, pozemky, souhlasy obcí, ochrana rekreační oblasti
Rozkoše, překlenutí údolí mosty, životní prostředí a ekologické
organizace.... Vyřizování a prosazování nové trasy se potáhne
na desítky let. ŘSD nemá trasu ani v záměru.
Nové trasy Obchvatu se my starší jistě během svého života nedočkáme. Dál budeme trpět průjezdy kamionů a osobní dopravy
Krčínem okolo školy, vystávat fronty na křižovatce u Truněčka až
za viadukt a kamiony budou nadále kroužit a blokovat malý kruhový objezd ve Vrchovinách.
Proto s návrhem Obchvatu nesouhlasím a navrhuji řešení, které přinese zjednodušení přeložky 1/14 v navrhnuté trase.
Mnou navrhované řešení zcela zruší plánovanou trasu od stavostrojského mostu směrem k PENNY, zruší obří plánovanou křižovatku mezi Benzinou a Vrchovinami kompletně zruší obchvat
Vrchovin včetně plánovaného mostu za Vrchovinami. Zrušení této
části obchvatu Vrchovin přinese značnou finanční úsporu a přinese klid obyvatelům Vrchovin a oblasti Nového Města nad Metují,
jedinečné pro výstavbu rodinných domů a občanské vybavenosti.
Od stavostrojského mostu navrhuji v přeložce pokračovat
po stávající nové komunikaci až k Vrchovinám, využití nově vybudované komunikace pro část trasy přeložky též přinese značnou finanční úsporu.
Průjezd Vrchovinami navrhuji řešit tunelem pod stávajícím
kruhovým objezdem a přilehlými domy, na vjezdech do k tunelu
zářezy v terénu.
Nájezd od Náchoda do tunelu Přeložky 1/14 by byl vlevo
od stávající silnice u cedule Vrchoviny veden v zářezu ve stávajícím lomu, do NM by se pokračovalo pravým odbočovacím pruhem po stávající komunikaci.
Stávající silnice od Náchoda do Nového Města s kruhovým objezdem ve Vrchovinách by byla zcela zachována.
Za tunelem pod Vrchovinami by přeložka vyústila do zářezu
a u cedule Vrchoviny by pokračovala po nově opravené silnici.
Tunel by byl dlouhý cca 250 m, oba zářezy též cca 250m.
U napojení podjezdu Vrchovin na nově opravenou silnici navrhuji nájezd a sjezd na přeložku 1/14 pro místní a Novoměšťáky
ve směru na Náchod případně i Rychnov.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Dále navrhuji zrušit složité plánované kruhové objezdy u Uhelných skladů a u stavostrojského mostu.
Cílem přeložky je přece dostat projíždějící dopravu rychle
z města a ne nechat kroužit projíždějící kamiony na kruhových

PŘIVÝDĚLEK
– BRIGÁDA
Hledáme spolehlivého
distributora novin a letáků
pro následující oblasti:
Náchod, Běloves, Lipí, Babí
Vhodné pro studenty,
důchodce, ženy na MD apod.

Více informací
na tel. 603 990 636
Judisté SKP Judo Náchod bojovali o cenné body do rankingu v předposledním kole Českého poháru, který je současně i mezinárodní Grand Prix.
Soutěže se účastnilo 158 evropských klubů, které zde nasadili 1156 závodníků v 69 kategoriích. Celkem za sobotu a neděli proběhlo na závodních
tatami v Brně 2243 zápasů. Podrobnosti najdete na adrese http://brnocup18.csju.cz/. Náchod tentokrát nasadil 6 závodníků v kategoriích dorostu, mladších a starších žáků. A prosadit jsme se dokázali, zejména naše
děvčata!!! Do Náchoda dvakrát ZLATO, o které se v silné zahraniční konkurenci postarala v kategorii dorostu Kristýna Vondřejcová a v kategorii
mladších žaček Klárka Krátká. Zbytek naší výpravy bohužel na medailové
pozice nedosáhl. Všichni naši závodníci předvedli skvělé výkony, které jsou
velkým příslibem do budoucnosti.
Oldřich Kolín

Romantickou projížďku po řece si můžete dopřát v naší krajské metropoli
Hradci Králové. Hradecká paroplavební společnost zde provozuje vícero
plavidel. Jedním z nich je i vrtulový parník Primátor Ulrich, který byl postaven s přispěním města Hradce Králové.
Foto Mirek Brát

str.

2

objezdech, kde budou brzdit dopravu a znečišťovat ovzduší. Příklad máme v Náchodě. Dopravu blokují kruhové objezdy, odbočovací pruh U Hynka do města je vyhovující.
Navrhuji proto pouze nájezdy a výjezdy z městských ulic
na přeložku a zachování přímého průjezdu bez omezení z Krčína
do centra pod novým viaduktem U Truněčků.
Zrušení kruhových objezdů též přinese finanční úsporu.
Finanční úspory projektu by byly použity pro stavbu tunelu
pod Vrchovinami.
U vlakového nádraží navrhuji zřídit přechod pro pěší pod plánovanou mostovkou, tedy pod novou komunikací, která má být
výškově umístěna na úrovni železniční trati a pro podchod se nabízí výškový prostor.
Řešení bylo před čtyřmi měsíci předáno na ŘSD jako námět
k řešení přeložky prostřednictvím krajského radního pro dopravu.
Úprava projektu stávajícího řešení přeložky 1/14 v souladu s mým návrhem dává naději na vyřešení tranzitní dopravy
ve městě v blízkém časovém horizontu.
Obchvat je možné dále připravovat. Je ale otázkou, zda bude
potřebný.
V současné době, kdy byl vybrán provozovatel satelitního výběru mýta, budou po zpoplatnění silnic 1. třídy navigace veškerou
dopravu od Rychnova nad Kněžnou a Solnice směrovat přímo
na dálnici D11. Po dokončení dálnice na Královec ustane i provoz tranzitní kamionové dopravy od Náchoda. Tranzitní doprava
přes Nové Město nad Metují jezdit nebude.
Vhodně řešená přeložka 1/14 by pak zajistila budoucí komfortní a nekonfliktní průjezd naším městem tak jak ho známe z obcí
na západ od našich hranic.
Komplikovaný průjezd Novým Městem n.M. ve směru Náchod
- Rychnov by byl realizací mého návrhu přeložky 1/14 vyřešen.
Pokud nyní přeložku 1/14 odepíšeme a zvolíme v referendu
Obchvat, zjednodušení průjezdu městem se již nikdy nedočkáme.
Navždy budeme kroužit na kruhovém objezdu ve Vrchovinách,
vystávat fronty na křižovatce U Truněčků a budeme řídit dopravu
u krčínské školy.
Účast v referendu zakonzervuje tranzitní dopravu přes naše
město ve stávajícím neutěšeném stavu navždy.
Pokud se nyní vzdáme vhodně řešeného projektu přeložky
1/14, vznikne tím našemu městu a nám všem nenahraditelná
škoda.
Proto se referenda nezúčastním.
Ing. Vladimír Brož
Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby
Nové Město nad Metují

Praotec Třeboch
Všichni známe pověst o praotci
Čechovi, který byl tak nadšen krajinou okolo sebe, až se z tohoto nesmělého civilizačního projektu stala skutečnost, na jejímž konci jsou
cestovní pasy České republiky…
Ale svoje praotce - zakladatele nemusí mít jen země, ale i konkrétní
město. To si potom jméno hrdě nese
i ve svém názvu. Příkladem jsou
Třebechovice pod Orebem, které,
jak říká pověst, založili kolonisté
vedení jistým Třebochem. Současné

město tak stále nese jméno svého
zakladatele. Pravda však je, že v historii Třebechovic pod Orebem se
vyskytly i jiné, prozaičtější názvy.
Když byly obě části osady ve 14.
století spojeny vysokým mostem
klenoucím se nad vodami řeky Dědiny, začalo německé obyvatelstvo
sídlu zcela prozaicky říkat Hohenbruck (Vysoký most). Legenda
však zvítězila nad slovním inženýrstvím. Odkaz praotce Třebocha žije
i ve 21.století!

Když je v pravý čas, na správném místě,
ten pravý člověk
V létě přinesla celoplošná média
informace o incidentu, který se odehrál na křižovatce u obce Štoky
na Havlíčkobrodsku - na hlavním
tahu mezi Jihlavou a Havlíčkovým
Brodem. Z vedlejší silnice vjel osobní
automobil přímo do jízdní dráhy rozjetému kamionu. Řidič osobního auta
svým manévrem ohrozil nejen svůj život, ale i životy dalších desítek řidičů,
kteří čekali v kolonách okolo. Naštěstí
se řidiči kamionu podařilo vyhýbací
manévr ustát. Situaci výstižně popsaly záběry z dvojice palubních kamer,
které ukázaly neuvěřitelnou řidičskou
pohotovost a chladnokrevnost řidiče
kamionu. Za volantem kamionu byl
tehdy pan Michal Četverikov z Náchoda. Vedení města Náchoda se
rozhodlo ocenit vysokou profesionalitu pana Četverikova, která s nejvyšší pravděpodobností zabránila nejen
materiálním škodám, ale zachránila
zdraví či dokonce život účastníků
dopravního provozu. Místostarosta
Miroslav Brát přijal Michala Četverikova v obřadní síni náchodské

radnice a předal mu dárek, který vyjadřoval symboliku celé události: stolní
hodiny ve tvaru volantu. „Jsem velmi
hrdý, že u nás v Náchodě žijí lidé, kteří
vysokou profesionalitou v rozhodující
chvíli umí zachránit lidské životy. Když
je ve správný čas, na pravém místě, ten
pravý člověk, i hrozící tragédie může
mít šťastný konec. Pan Četverikov přijal pozvání i na šálek kávy, nad kterým
jsme si povídali o této jeho zkušenosti i nástrahách současného silničního

provozu. Michal Četverikov označil
skromně ten rozhodující vyhýbací manévr u obce Štoky jen za reakci, kterou
má za povinnost každý, aby zabránil srážce…Snad mu skromný dárek
od města Náchoda – hodiny ve tvaru
volantu, vždy připomenou, že někomu
jeho řidičská dovednost zachránila
to nejdražší. Hodiny tohoto života či
životů se nezastavily a přidávají nové
vteřiny, minuty, dny, měsíce….“, řekl
místostarosta Brát.
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NÁCHOD V ROCE 1938
A LETOŠNÍ VOLBY DO SENÁTU
CUO[UNWRNP÷LwÊO
Náchod se svoji strategickou polohou na hranici
byl jedním z klíčových míst
připravované obrany proti
fašistické agresi. Právě proto
zde byla budována linie těžkého opevnění. Tvrz Dobrošov měla být sice hotova až
v roce 1939, pěchotní sruby
a lehké opevnění však byly
v září 1938 z větší části vybaveny a připraveny k obraně. Po Hitlerově projevu
v Norimberku vypukly v pohraničí, obydleném sudetskými Němci, ozbrojené incidenty. Přímo na objektech

opevnění probíhal výcvik
obsluhy, montování zbraní
a navážení munice. Hodžova vláda však 21. 9. přijalaanglo-francouzské návrhy
na odstoupení požadovaného území. Na náchodském
náměstí se sešel spontánně protestní tábor lidu
a po demonstracích po celé
zemi byla vyhlášena vládou
gen. Syrového 23. 9. mobilizace. Usilovně se pracovalo
na zátarasech komunikací
směrem k hranicím, kácely
se průseky, byla budována
palebná postavení, pozorovací stanoviště pro Civilní
protileteckou obranu, připravovala se evakuace obyvatel a byla zavedena pracovní
povinnost občanů. Po přijetí
Mnichovské dohody 30. září
vystřídala napjaté očekávání beznaděj a pocit zrady.
I když se zábor samotného
Náchodska netýkal, byla
okamžitě zastavena výstavba
opevnění, armáda se postupně stáhla a demobilizovala.
Cesta k nacistické okupaci
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Československa a nejstrašnější válce s více než šedesáti
milióny obětí byla otevřena. I dnes se po světě válčí
a Česká republika jako členský stát NATO nestojí mimo
toto dění. Horní komora
parlamentu má v této věci
nezastupitelnou úlohu. Spolu se Sněmovnou vyhlašuje
válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem vojsk na našem území a také s případným vysíláním ozbrojených
sil mimo Českou republiku.
I zkušenosti, z osmdesáti let
staré historie, ovlivní naše
rozhodování v říjnových
volbách. Můj hlas v Senátu
bude vždy slyšet.

Mgr. Soňa Marková
kandidátka do Senátu
a vedoucí na kandidátní
listině do zastupitelstva
Náchoda za KSČM

Tel./Fax: 491 424 522

1 směna | 778 744 981 | doklady@drana.cz
앫 denní provoz PO–PÁ
앫 v centru Náchoda
앫 kompletace výrobků (koření, čaje)

Další turistické kuriozity? Nebo raději
více peněz pro sportovce?
V dnešní době je již spousta dětí
školního, ale i předškolního věku,
které často trpí nadváhou. Z tohoto
důvodu bychom měli podporovat
jejich sportovní aktivitu v daleko
vyšší míře, než doposud činíme. Se
základní pohybovou průpravou dětí
je nutné začínat již v útlém věku.
Proto mi přijde jako velice dobrý
nápad rozvíjet a podporovat podobné projekty, jako je již fungující
skupina „Bavíme se sportem“, která připravuje předškoláky na jejich
další sportovní působení. V Náchodě máme několik sportovních
klubů, jejíchž svěřenci či týmy dosahují vynikajících výsledků na celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Samozřejmostí je, že s rostoucími
výsledky, se zvyšují i náklady klubů
na soutěže, zápasy, sportovní vybavení, trenéry, cestovné atd. Úkolem
našeho města by mělo být zajištění
dostatku financí na jejich činnost
a reprezentaci. Z tohoto důvodu je
třeba zasadit se o provedení změn

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

v městském rozpočtu, které by sportovním klubům pomohly v jejich
fungování. Jednalo by se zejména o přesun prostředků určených
na drahé a nepotřebné turistické
ozdoby města do sekce pro rozvoj
tělovýchovy a sportu.
Z vlastní zkušenosti vím, že sport
dětí je pro jejich rodiče značnou finanční a hlavně časovou zátěží, nicméně musím konstatovat, že jejich
vedení ke sportu by mělo být jednou z našich priorit. Sportu zdar!
Ing. Josef Merta,
člen tělovýchovné komise
a finančního výboru
města Náchoda

Strojírenský/á dělník/dělnice
Požadujeme:
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pracovní místa pro OZZ/OZP

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Náplň práce:

str.

Dodrží starosta Náchoda
pan Jan Birke svůj slib?
Již 20 let čekající důchodce na reálný
výsledek.
Zdeněk Macek

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

O splnění slibu budu čtenáře Echa informovat...

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz
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Lázně Běloves trochu jinak
Blíží se komunální volby a tak se opět můžeme setkat s různými sliby na téma obnovy lázeňství v Náchodě. Je však všechno tak,
jak je nám prezentováno? Lázně v Bělovsi
měly bohužel po roce 1996 smůlu a ocitly
se v rukou lidí, kteří neměli v úmyslu lázně
provozovat, ale různými podivnými praktikami na nich zbohatnout. Dodnes se to
nepodařilo a jak se zdá, ani budoucnost nedává příliš nadějí.
V Náchodě vznikl spolek Patriotů, jež si dal
obnovu lázní jako jedno ze svých hlavních
volebních témat. Lídrem Patriotů je pan Tomáš Šubrt, který se v minulosti jako zástupce města aktivně účastnil jednání s vlastníky lázní. Město mělo zájem lázně odkoupit,
avšak z chování pana Šubrta někdy nebylo
jasné, čí zájmy vlastně hájí. Snažil se podporovat odkup lázní za nesmyslně vysokou
cenu. Jako zástupce města nechal v roce
2012 za 90 tisíc korun zpracovat znalecký
posudek k nemovitému majetku lázní a stáčírny, který stanovil jeho hodnotu na částku
necelých 50 milionů korun. S tímto posudkem se pan Šubrt snažil přesvědčit zastupitele, aby za zmíněnou cenu odkup lázní

a stáčírny schválili. Posudek vyvolal řadu
pochybností a byl předán k odbornému posouzení. Ukázalo se, že v oblasti hodnocení
nemovitého majetku je nepoužitelný a zavádějící. Dle expertního odhadu nepřekračovala v tehdejší době hodnota nemovitostí
lázní a stáčírny částku 25 milionů korun.
Naštěstí zastupitelstvo odkup neschválilo.
Poté se pan Šubrt stal velkým agitátorem
a realizátorem myšlenky obnovení provozu
prameníku v Bělovsi. Byl předem upozorněn na riziko investovat 1 milion korun
z městské pokladny do stavby, která leží
na cizím pozemku a na zdraví ohrožující
vysoký podíl arzénu. Na nic takového však
nedbal a nechal se slyšet, že se takovými doporučeními nemusí řídit a že se s odstraněním arzénu počítá. Záměr zprovoznění prameníku byl poté radou města odsouhlasen,
město investovalo milion korun a s velkou
slávou prameník otevřelo. Jak to nakonec
dopadlo víme všichni. Prameník byl Ministerstvem zdravotnictví uzavřen z důvodu
vysokého obsahu arzénu ve vodě, město
přišlo o 1 milion a pan Šubrt odstoupil ze
své funkce místostarosty. Je nepochopitel-

né, že město řadu měsíců ignorovalo výzvy
a upozornění Ministerstva zdravotnictví
na vysoké zdravotní riziko a nic neudělalo.
Dalším zajímavým dějstvím je obnovení
původních Malých (též Starých) lázní v Bělovsi. Město investovalo či bude investovat
okolo 15 milionů korun do nových vrtů,
projektů a souvisejících staveb. Z dotací
mělo zrekonstruovat zchátralou budovu
Malých lázní, nakonec ji však zbořilo a staví se budova nová. Nejedná se však o žádné
lázně, jak by se podle pojmenování mohlo
zdát, ale jsou to jen pítka s kolonádou připomínající náchodské nádraží a domkem,
v němž by měla být expozice o historii lázeňství ... a to vše na dvorku Kauflandu.
Názor, nechť si občan Náchoda udělá sám.
Na podzim minulého roku se opět objevuje v souvislosti s lázněmi pan Šubrt, tentokrát již jako „partner“ společnosti Lázně
Běloves a.s., nového majitele areálu lázní.
Vlastnictví lázní je opět zastřené a přes
společnost IDA SpaMed s.r.o. končí u mateřské společnosti AMTN Invest a.s. Ta má
základní jmění 2 miliony korun a její hospodaření ani vlastníky není možné ověřit,

neboť ignoruje povinnost zveřejňovat aktuální údaje v obchodním rejstříku. Poslední
zápis pochází z roku 2014 a můžeme zprostředkovaně dohledat, že vlastníkem akcií
je, nebo byla paní narozená v roce 1947.
V orgánech výše zmíněných společností
zasedají tři lidé – pánové Petr Svoboda, Jan
Doubrava a Jan Štrunc.
Je logické se ptát, kdo jsou skuteční vlastníci lázní? Jak chce společnost se základním
jměním v řádech miliónů korun financovat projekt za půl miliardy? Navíc pan Jan
Štrunc byl jedním z hlavních organizátorů
projektu aquaparku v obci Bublava, který
skončil velkým krachem. Obci Bublava zůstaly dluhy v řádech desítek milionů korun
a obec musela dokonce splácet pokutu státu za nevyužité dotace ve výši 33 milionů
korun. Obec se tak dostala do obrovských
finančních potíží, avšak podnikatel pan
Štrunc se vyjádřil tak, že to bylo „společné
organizační selhání“.
Město Náchod podepsalo se společností
IDA SpaMed s.r.o. memorandum o spolupráci a dodalo, že do projektu nebude vstupovat finančně ani majetkově - to je však

v rozporu s jiným prohlášením. Společnost
Lázně Běloves a.s. vydala v květnu 2018
tzv. „Lázeňské listy“, ve kterých se zmiňuje
o historii lázní v Bělovsi a líčí v těch nejlepších barvách jejich blízkou budoucnost - to
vše v úzké vazbě na Patrioty a pana Šubrta
(přílohou jsou též Noviny Patriotů). V Listech se mimo jiné píše, že „… vše doposud
probíhá a bude probíhat v úzké spolupráci
s Městem Náchod, nejen ladění záměru, ale
i dohody o dělení nezbytných investic“.
Nechceme nijak znehodnocovat snažení
lidí o rozkvět Náchoda. Je to jistě záslužné,
ale mělo by to mít svoji logiku, opodstatněnost a nemělo by to město ani jeho občany vystavovat rizikům. Situace okolo pana
Šubrta je skutečně na zváženou. Pan Šubrt
je „partnerem“ či velmi blízkým spolupracovníkem společnosti Lázně Běloves a.s.
a přitom kandiduje jako lídr Patriotů s ambicemi zasednout ve vedení města. Jeví se
to jako střet zájmů a hrozí riziko zneužití
městských peněz ve prospěch komerčního subjektu. Bohužel chování a činy pana
Šubrta v minulosti dávají důvod k obezřetnosti.
ZA (PI)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

- parfémů
- potravinové doplňky ALOE VERA

Otevřeno: PO-PA 9-12 13-17
a SO 8-11 hod.
Tel.: 776 862 272

• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek,
nebo dohodu
• Benefity - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ
• Nástup možný ihned nebo dle dohody

Mechanik – seřizovač
Požadujeme:
• min. vzdělání s výučním listem v technickém oboru,
možno i absolvent
Nabízíme:
• Smlouvu na HPP
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí
• Benefity – stravenky, příspěvek na dopravu, dovolenou,
• možnost dalšího vzdělávání – např. NJ

Tel. 733 125 665, 733 125 661,
e-mail: info@adapt-electronic.cz
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NOVĚ NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114 Irena Černá

Riegrova ul. 196, Náchod

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
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KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

Prodej stáčeného i lahvového vína

ADAPT electronic CZ s.r.o.
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

Tel./Fax: 491 424 522

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v měsíci ŘÍJEN 2018
www.beraneknachod.cz
Čtvrtek 4. října v 19.00 hodin
2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

EBEN TRIO

Tereza Fialová – klavír, Roman Patočka
– housle, Jiří Bárta - violoncello
Eben Trio patří mezi špičkové soubory svého druhu v České republice a v zahraničí.
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
Středa 10. října v 19.00 hodin

VČERA, DNES A ZÍTRA
aneb NOVÉ SCÉNKY
Felixe Holzmanna

Interaktivní divadelní představení
v podání pana Davida Šíra
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
Sobota 13. října v 19.00 hodin

BRATISLAVA HOT SERENADERS
Koncert unikátního orchestru
specializujícího se na hot-jazzovou
hudbu 20. a 30. let
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Neděle 14. října v 15.00 hodin
Divadelní společnost Julie Jurištové
uvádí nedělní pohádku

PYŠNÁ PRINCEZNA

Pohádka s písničkami na motivy Boženy
Němcové. Scénář a režie: Dana Bartůňková
Vstupné: 60 Kč
Úterý 16. října v 10.00 hodin
Divadlo Minaret Praha uvádí školní

představení vhodné pro 1. stupeň

Divadelní spolek Frída Brno

Činohra se zpěvy a hudbou A. Dvořáka
je poetickou hrou o lásce a odpuštění se
šťastným koncem.
Vstupné: 50 Kč

Scénář a režie: Jakub Nvota
Příběh, který Vás rozesměje, dojme
a zahřeje u srdce.
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová,
Dominika Červinková, Julie Šurková
Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

O RUSALCE

Čtvrtek 18. října v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Tajná
společenství a náboženské sekty
na Náchodsku“
Vstupné: 30 Kč

Úterý 23. října v 19.00 hodin

David Koller Acoustic Tour 2018

David Koller vyjíždí s kapelou na další část
úspěšného akustického turné
Vstupné: 550 Kč, 520 Kč, 490 Kč
Středa 24. října v 19.00 hodin
2. představení v rámci
„ZELENÉHO“ abonmá
Divadelní spolek Frída Brno

Jan Grulich: RAPER

Pátek 26. října v 19.00 hodin
Akce se koná v Dannyho kavárně

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
- Pavel Čermák & Marek Macek
Náchodské dvoučlenné seskupení
v obsazení kytara – kontrabas, hrající
převážně jazzové standardy.
Vstupné: 90 Kč

Středa 31. října v 19.00 hodin
Richard Pogoda uvádí ke 100. narozeninám
MIROSLAVA HORNÍČKA

VZPOMÍNKOVÉ
„HOVORY H“
Vstupné: 90 Kč

Tomasz Jachimek:
KOLEGA MELA GIBSONA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Čtvrtek 25. října v 19.00 hodin
2. představení v rámci
„MODRÉHO“ abonmá

• 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.

Režie: Jakub Nvota
One Man Show
Hrají: Martin Trnavský a Aneta Simajchlová
Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

NÁCHOD

ORANŽOVÝ EXPRES ANEB PRODLUŽTE SI JÍZDU SE STAROSTOU

ZAJÍMÁM SE
O PROBLÉMY MĚSTA
A PRACUJI NA JEJICH ŘEŠENÍ

VÝHLED NA NÁCHODSKÝ ZÁMEK SE PŘES LÉTO PROMĚNIL. ZMIZELY RUINY BÝVALÉ TEPNY, KTERÉ DLOUHÁ LÉTA HYZDILY
CENTRUM NÁCHODA. NYNÍ ZMĚNY ČEKAJÍ I SAMOTNÝ ZÁMECKÝ KOPEC, PROZRADIL STAROSTA NÁCHODA JAN BIRKE.
Ministr kultury Antonín Staněk při nedávné návštěvě
Náchoda přislíbil finanční pomoc na revitalizaci zámeckého kopce. Kdy by mohly být práce zahájeny?
Ano, skvělá věc se podařila a my máme v horizontu následujících tří let přislíbeno na obnovu zámeckého kopce 130
milionů korun. Financování první etapy ve výši 40 milionů,
která by měla být odstartována již v příštím roce, je součástí
návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Současný stav kopce
je opravdu tristní a už se nemůžu dočkat, až se pustíme do
práce. Celý projekt připravujeme již čtyři roky a jsem rád,
že konečně dostává reálné obrysy. Na zámek každoročně
míří tisíce návštěvníků z Čech i Polska a já jsem přesvědčen, že díky úpravám se atraktivita nejen zámku, ale celého
Náchoda, ještě zvýší.
Jak přesně by se zámecký kopec měl proměnit?
Problémem není jen to, že kopec je nevzhledný a zarostlý,
ale část svahů je také nestabilní. Proto je projekt tak náročný, finančně i technicky. Chceme, aby se zámecký kopec
stal místem, které bude lákat k procházkám i relaxaci, proto jsou součástí projektu nové cesty, lavičky i stromy. Rádi
bychom také postavili lanovku a obnovili přírodní divadlo,
které dříve v zámeckém parku bývalo. Změny se tak budou
brzy dít jak na zámeckém kopci, tak i pod ním v areálu Tepny i na pozemku u Bílé růže.

„ MÁME PRO NÁCHOD
JASNÉ PLÁNY A MYSLÍM,
ŽE JSME V UPLYNULÝCH
LETECH UKÁZALI, ŽE
UMÍME VĚCI
DOTÁHNOUT DO KONCE

„

Na co dalšího se mohou Náchoďáci ve městě těšit?
Jelikož se zajímám o problémy města a pracuji na jejich
řešení, těch plánů máme skutečně hodně. Určitě na novou čtvrť, která by měla vyrůst v areálu Tepny na základě
architektonické soutěže. Mezitím bude prostor sloužit jako
dočasné parkoviště. Rádi bychom také změny v okolí břehů
Metuje i v lokalitě rybníku Podborný, aby zde vznikla místa
pro rekreaci i sport. Se sportem souvisí i náš záměr postavit
multifunkční sportovní halu, která Náchodu chybí, nebo zrekonstruovat koupaliště. Chceme také postavit byty pro mladé lidi a náchodské seniory. Máme pro Náchod jasné plány
a myslím, že jsme v uplynulých letech ukázali, že umíme
věci dotáhnout do konce. Jinak tomu nebude ani teď, pokud
nám voliči dají opět svoji důvěru!
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NÁCHOD
OBNOVÍME
PŘÍRODNÍ DIVADLO
Divadlo Beránek, tedy konkrétně jeho kulturní část, je poprvé v historii v plusových číslech, což vnímám jako obrovský úspěch současného vedení města. Zároveň se výrazně
investovalo do rekonstrukce ve vnitřní části divadla, opravili jsme podlahu, vzduchotechniku i zázemí pro účinkující. Jsou to změny, které mohou zůstat oku návštěvníka skryty,
ale byly potřeba, a já jsem za ně velmi rád. Stejně tak, že se starostovi podařilo získat
finance na zámecký kopec a mohu pomoci s přípravou projektu obnovení přírodního divadla v Náchodě. Nové divadlo bude zámeckému kopci a celému Náchodu velmi slušet.

Tomáš Magnusek, zastupitel Náchoda

ZVÝŠÍME BEZPEČNOST DÍKY
MODERNÍM TECHNOLOGIÍM
Naším cílem je zvyšování bezpečnosti nejen na silnicích, ale také v dalších veřejných
lokalitách města jako jsou ulice, parky nebo dětská hřiště. Dobře si uvědomujeme, že
strážci veřejného pořádku nemohou v jednom okamžiku dohlížet na celé město, a proto je
čím dál tím důležitější zavádění moderních technologií, které pronikají do různých oblastí
správy města. Již nyní připravujeme projekt inteligentních sloupů veřejného osvětlení,
které obsahují senzorické prvky zvyšující komfort i bezpečnost. Takovýto sloup je například schopný dle potřeby aktivovat bezpečnostní složky, řídit dopravu dle stávající situace
nebo najít volné parkovací místo. Věřím, že obdobné investice pomůžou zvýšit kvalitu
života ve městě a Náchod bude směřovat k tomu, aby byl moderním a chytrým městem.

CHCEME KVALITNÍ
A DOSTUPNÉ
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Jelikož jsem téměř deset let vedl náchodskou nemocnici jako ředitel a nyní jsem zde
lékařem externistou, vidím změny v průběhu času takříkajíc z první ruky.
Před dvaceti lety byla díky snaze lidí, kteří v nemocnici pracovali, zahájena rozsáhlá
přestavba objektu. Investovala se téměř miliarda korun. Doposud nám slouží například
Ambulantní oddělení neboli Modrý pavilon. Bohužel poté se investice na dlouhou dobu
zastavily, což se podepsalo na stavu některých budov i zařízení.
Jsem velmi rád, že díky usilovné práci současného vedení města, které intenzivně
jedná s Královéhradeckým krajem jako zřizovatelem nemocnice, se některé věci opět
začaly hýbat a do nemocnice se vrací stavební ruch. Samotné město pak přispívá
k lepší dostupnosti a kvalitě služeb v těch oblastech, ve kterých má pravomoci. Vybudovali jsme linkový spoj, autobusovou zastávku u nemocnice, což usnadní dopravu
do nemocnice zejména starším občanům, zvýšili jsme i množství parkovacích míst.
Naším cílem je také přilákat nové lékaře a zdravotnický personál, proto bychom rádi
postavili nové byty pro zaměstnance. Chceme, aby v Náchodě byly poskytovány kvalitní a dostupné zdravotní služby v důstojném prostředí.

Ladislav Tichý, zastupitel Náchoda

Tomáš Fulka, vedoucí údržby MT

CHCEME SKUTEČNOU
OBNOVU LÁZEŇSTVÍ
Lázeňství a využívání přírodních léčivých zdrojů má v našem regionu tradici již po staletí. Jejich léčebné účinky byly známy již našim předkům,
kteří toho uměli využít a pomáhali tak budovat a rozvíjet lázeňství nejen v Čechách, ale v celé Evropě.
Naše město bylo světoznámé léčebnými lázněmi v Bělovsi s přírodní minerální vodou. Situaci v areálu lázní po letech chátrání všichni dobře
známe. Z bývalých pavilonů a kolonád plných vážených a významných hostů jsou jen torza. Nakonec nezbývá nic jiného, než je zbourat.
My se ale chceme vrátit do lázeňské rodiny. Po čtvrt století trvající patové situaci a mnoha jednáních končících vždy ve slepé uličce, jsme se
rozhodli pro vlastní cestu a vlastní zdroje. Nebylo to vůbec jednoduché a obnášelo to i velké riziko neúspěchu. Na pozemcích města Náchoda
jsme zhotovili vrty, ve kterých se podařilo zachytit nový, v Bělovsi již třetí typ minerální vody, což je v rámci celé České republiky ojedinělé.
Také oxid uhličitý, který vodě dodává pověstnou ostrost, je velmi čistý a vysoké kvality. Minerální voda byla posouzena z hlediska zdravotních
účinků a osvědčena jako přírodní léčivý zdroj. To je pro Náchod možné považovat za historický okamžik na cestě k obnově lázeňství.
Po řadě jednání s ministerstvem zdravotnictví jsme dosáhli na metu nejvyšší. Můžeme vodu čerpat a využívat. V rámci česko-polské spolupráce stavíme v Malých lázních prameník,
který umožní přístup k minerální vodě všem občanům a návštěvníkům Náchoda bez rozdílu. Je to první krok pro pitné kůry. Chci jít ale dál. Prosazuji vybudování ambulantního rehabilitačního pavilonu pro koupele nejen v uhličité vodě, ale i pro suché koupele. A hlavně, musíme udržet kontrolu nad zdroji a provozem
v rukou města, aby byly citlivě a správně využívány. Již se nesmí opakovat situace, kdy je město a jeho lázeňský statut v zajetí spekulantů a dobrodruhů. Žádné
cyklostezky a promenády podél řeky nám totiž lázeňství do Náchoda nevrátí, jsou pouze přidanou hodnotou, kterou u nás návštěvníci mohou najít. Nejdříve
musíme mít co nabídnout a město Náchod to má nadosah již v příštích dvou letech. Volbou celé naší kandidátky umožníte pokračování týmu, který má za sebou
reálné výsledky a je zárukou skutečné obnovy lázeňství v Náchodě.
Jan Čtvrtečka, místostarosta Náchoda
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NAŠE PRIORITY
UDĚLÁME
Z NÁCHODA CHYTRÉ PRO NÁCHOD
MĚSTO PRO LIDI
V dnešní době je důležité, aby město více vycházelo vstříc potřebám mladých lidí.
Znamená to nejenom zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny nebo rozvoj
sportovních aktivit, ale i držet krok se současnými technologiemi, které mohou obyvatelům města ulehčit a zpříjemnit jejich každodenní život. Pro konkurenceschopnost města jsou tyto technologie rovněž zásadním rozvojovým prvkem, zejména
v oblasti zjednodušení kontaktu mezi občany a úřady, integrovaných parkovacích systémů a systémů řízení dopravy a dalších prvků smart cities. Pro rozvoj města je také důležité, aby každý občan měl možnost o jeho chodu spolurozhodovat. Chtěl bych proto více
zapojit veřejnost do politického dění a dát jim větší možnost podílet se na správě města.
Každý tak bude mít možnost tvořit město k obrazu svému. Věřím, že silný a úspěšný tým
zastupitelů, kterého bych se chtěl stát součástí, toto dokáže.

Ondřej Kuba, student VŠ

V AREÁLU TEPNY MUSÍ
VZNIKNOUT KVALITNÍ
VEŘEJNÝ PROSTOR
Kvalita veřejného prostoru podstatným způsobem ovlivňuje nejen samotnou podobu
města, ale i jeho fungování, ekonomický růst nebo bezpečnost. Proto pro mě, jako
stavebního projektanta, je důležitá problematika areálu bývalé textilky Tepna. Dnes Náchod řeší, co by zde v budoucnu mohlo vzniknout. Podle mého názoru - a jsem rád,
že tento názor sdílí i současné vedení města, by o nové funkci a náplni území měli
rozhodnout v co největší míře občané a následně by měla být vypsána nezávislá architektonická soutěž. Jedině tak může vzniknout kvalitní veřejný prostor a zcela nová
městská čtvrť, která bude logicky navazovat na již existující zástavbu a městskou infrastrukturu a bude vhodným způsobem doplňovat stávající městské funkce.

pomůžeme s výkupy pozemků pro zahájení stavby obchvatu Náchoda
zahájíme úpravy zámeckého kopce včetně lanovky (výtahu)
vyhlásíme architektonickou soutěž na využití pozemků
bývalé Tepny a Bílé růže
postavíme multifunkční sportovní halu
podpoříme provoz a rozvoj lázní v majetku města
vrátíme Náchodu přírodní divadlo na zámku
postavíme nové loutkové divadlo
oživíme břehy Metuje
postavíme spolkový dům pro neziskové organizace
otevřeme novou galerii Josefa Škvoreckého a Jana Letzela
zmodernizujeme koupaliště
koupíme „bílou Tepnu“
postavíme nový hřbitov a zrekonstruujeme obřadní síň
otevřeme nové parkovací plochy v Tepně
vytvoříme zázemí pro volnočasové aktivity v příměstských částech
(např. Lipí, Babí, Jizbice, Dobrošov, Běloves, Pavlišov)
zmodernizujeme dopravní hřiště

To, co jsme slíbili před osmi lety, jsme všechno splnili.
Uděláme totéž, ale bez vás to nepůjde!

ZAJISTÍME VĚTŠÍ PODPORU
DO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
V příměstských částech v současnosti žije zhruba pětina z celkového počtu obyvatel
Náchoda, a protože jsem jedním z nich, je právě jejich rozvoj jednou z mých priorit. I venkov je pro chod města velice důležitý, proto jsem rád, že se například v Bělovsi začalo
s obnovou lázní, a doufám, že i další části Náchoda se budou díky investicím proměňovat. Budu usilovat o revitalizaci návsí, vyasfaltování místních komunikací i vytvoření
nových zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity, které zde často chybí. Příměstské
části mohou také nabídnout nové stavební lokality, což v dnešní době, kdy je stále nedostatek dostupného bydlení pro mladé rodiny i seniory, důležité téma.

Petr Břenda, IT specialista

Martin Tesař, stavební projektant
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Poctivá práce pro

Náchod

Žádné sliby, ale reálné výsledky.

Jan Birke

váš starosta

e
t
ď
j
Při

v
k
íjna

ř
.
6
5. a

m
á
n
ť se

a

E
T
Ě
RTN

K
Š
A
Z

u

b
k
a
t
Jen

NOVINY-BIRKE_2.indd 4

í

em
má d

cie
okra

-

š
á
v
e
adál

n
i
l
y
ke b

r
i
B
n
a

U
O
L
CE

ít
m
e
dem

a
n
u
l
í
s

,
a
t
s
o
star

!
U
K
DÁT

I
D
N
KA

!
t
i
d
a
os
r
p
y
n

á
še pl

álně

oci
na s

a
á str
Česk
cká
krati
8
o
m
íslo:
de
né č
sova

vylo

Za
ENÍ
L
E
ím
AZ
ÁTI
radic
t
R
I
k
P
,
LÍ
tou
s úc
ÁVIS
o
t
s
NEZ
mě
erní
:7
mod
číslo
né

sova

vylo

!
e
j
i
ře ž

b
o
d
ě
d
o

h
c
á
vN

J
y
b
te, a

e
c
h
c
kud

Po

,
m
á
b
l
o

let,
á, 34 licie
i,
lní po

rn
Poko

sta
staro

oda

Nách

t,
49 le
lně
rke,
i
euvo
B
n
n
,
t
a
39 le
bora
1. J bí, ČSSD
čka, a, ved. la
e
Ba
t
r
v
n Čt
chod
g. Ja rosta Ná
n
I
ný
2.
sta
volně
u
místo d, ČSSD
e
n
,
o
8 let
vinář
Nách
át, 4 oda, no D
r
B
21.09.18
av
ch 9:45 , ČSS
irosl
jí
ta Ná
3. M tostaros ad Metu
,
n
ís
6 let

ECHO
str. 5
NEMÁM RÁD TY, CO JEZDÍ NA TYGRECH…
www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Jako místostarosta města jsem se v uplynulém období věnoval řadě společných česko-polských projektů. V rámci jednoho z těchto projektů se podařilo získat automatické defibrilátory, které nyní patří i do výbavy vozů
náchodských městských strážníků.

Fascinuje mě život pod vodní hladinou. Už v dětství jsem chtěl toto okouzlení vyjádřit slovem i obrazem. Sen jsem si vyplnil: v pražském nakladatelství Naše vojsko jsem v letech 2007-2017 vydal pět knih věnovaných
sportovnímu potápění, cestování, podvodní flóře i fauně.bližší info na
www.marenostrum.cz
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
Dovolte mi, abych usiloval o vaši
důvěru v říjnových volbách do Senátu PČR. Jsem člověk s dlouholetou zkušeností z místní samosprávy.
Šestnáct let jsem členem městského
zastupitelstva v Náchodě, z toho
osm let jsem členem náchodské
městské rady, třetím rokem jsem
neuvolněným místostarostou města Náchoda. Po celou dobu mého
působení v komunální politice jsem
si zároveň ponechal svoji civilní
profesi novináře v regionálním periodiku, která mi umožnila poznávat problémy regionu. Nikdy jsem
tento region neopustil kvůli jiným
funkcím. Nejsem od reality odtržený profesionální politik, znám
problémy lidí. Nechci si, v případě
mého zvolení, postavit senátorskou
lavici do osobní výlohy k jiným
funkcím. V případě mého zvolení
do senátu PČR se budu věnovat
pouze a jen práci senátora. Pokud
budu zvolen senátorem, zaměřím
se na sbírání podnětů od jednotlivců i místních samospráv, v čem
budu moci v příštích letech regionu jako senátor pomoci. Nicméně,
hlavní úkol pro práci člena horní
parlamentní komory vidím rovněž
v důsledné a poctivé práci přímo
v senátu. Práce přímo v regionu,
práce v senátu. Správné vymezení

a naplňování těchto dvou činností vidím jako hlavní a první úkol
v případě mého zvolení členem
senátu. Často se mě lidé ptají, co si
myslím o senátu jako instituci našeho demokratického parlamentního systému. Zda považuji senát
za důvěryhodný. Myslím si, že důvěryhodnost senátu záleží na důvěryhodnosti jeho členů a důvěryhodnosti rozhodnutí, které přijímá.
Důvěra v senátory se jistě navýší,
když nebudou tuto funkci vykonávat pouze jako přívažek k jiné
vysoké veřejné funkci, ale budou
se této práci naplno věnovat. Jako
instituci považuji senát za důvěryhodnou a smysluplnou část našeho
parlamentu. Je to zásadní pojistka
demokracie. Funkci pojistek oceníme až v nějaké krizové situaci. Platí
to v případě elektroinstalace i demokracie. Do požáru – v dějinném
či hasičském smyslu slova, považujeme bohužel všechny pojistky
za málo důležité. Pamatuji si jeden
citát W.Churchilla, který říká: Diktátoři jezdí na tygrech, z nichž se
bojí slézt. A ti tygři se stávají hladovými… Mám rád historii a nemám rád ty, co jezdí na tygrech. Senát je zásadní bariéra demokracie,
na které si tygři (i ti, co je sedlají)
vylámou zuby. I když je vždy politika hledání kompromisů, nechtěl

bych nikdy spolupracovat s jednotlivci a subjekty v okamžiku, kdy
jejich činnost bude útočit na základní lidské svobody, na principy
demokracie. Kandiduji do Senátu
Parlamentu České republiky. Nebudu spolupracovat s těmi, jejichž
konání by mohlo uškodit zájmům
České republiky a občanům této
země. Zlepšení politické kultury
v naší zemi pro mě znamená návrat od bezbřehého pragmatismu,
populismu a morální okoralosti k principům, které se snažíme
učit ve školách již malé děti: Rozeznat pravdu od lži, mít na věc
vlastní názor. A politici ke zlepšení
mohou přispět i tím, že nebudou
sbírat různé funkce, ale budou se
věnovat jedné činnosti. Potom budou obíhat v našem legislativním
prostředí rozumné a prospěšné
zákony a normy. V případě svého
zvolení senátorem se chci naplno
věnovat této práci. Pokud bych byl
v těchto volbách zvolen i za člena
Městského zastupitelstva v Náchodě (do kterého kandiduji), zůstanu
pouze řadovým zastupitelem. To je
pro mě maximum možného souběhu veřejných funkcí. Novinářská
a publicistická činnost, včetně prací
na knihách, je pro mě koníčkem.
Tento koníček si ponechám.
V úctě Mirek Brát

Mirek Brát

místostarosta Náchoda, novinář
kandidát do Senátu PČR za volební obvod Náchod

www.mirekbrat.cz

Na náchodské lesní i rybniční hospodářství, na lidi, kteří se o toto živé bohatství města starají, jsem byl vždycky hrdý. Na snímku s bývalým dlouholetým jednatelem společnosti Lesy města Náchoda s.r.o. Ing. Josefem Haškem při výlovu rybníka Podborný na katastrální hranici Náchoda a Dolní
Radechové.

Po celou dobu mého působení v komunální politice jsem nikdy neopustil
svoji práci novináře v regionálních novinách ECHO (v malých novinách
to ovšem není nikdy jen práce u klávesnice počítače, jak dokládá snímek
z distribuce novin ECHO z tiskárny). Pracuji v novinách ECHO již dvacátým pátým rokem.
(Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická,
Zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny ECHO)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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SENÁT JIM NEDÁME

Pavel Bělobrádek

2
VYKLÍZENÍ

(půdy, sklepy,
pozůstalosti, garáže atd.)
Seriózně

www.pavelbelobradek.cz

Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL

kandidát do Senátu

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

VOLEJTE NA TEL.
774 062 267

Vážení občané Nového Města nad Metují.
Poprvé v historii můžete referendem rozhodnout,
v jakém městě budete Vy a Vaše děti žít.

Přijďte k REFERENDU
Na položenou otázku k dopravě ve městě je jednoduchá odpověď!
X

ANO – jste pro OBCHVAT a tranzitní dopravu mimo město
NE – pokud si přejete, aby tranzitní doprava projížděla
nadále městem



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Nová rehabilitace je otevřena
V areálu Oblastní nemocnice Náchod v tomto týdnu skončila jedna
z velkých investic. Ambulantní provoz rehabilitace se totiž přestěhoval v tomto týdnu z horního areálu
do dolního, do těsné blízkosti lůžkové části v budově H. Od dubna se zde
připravovaly prostory, které budou
pacienti využívat nejen pro návštěvu
ambulance, ale budou zde také cvičebny, vodoléčba nebo elektro a magnetoterapie.
„V nové budově vzniklo elektroléčebné pracoviště na provozování
magnetoterapie, ultrazvukové terapie, laserové terapie a elektroléčby
proudem, dále pracoviště parafínové
procedury a pracoviště fyzioterapie
(dvě místnosti individuálních cviků
a tělocvična). V ambulantních prostorách je nová čekárna, vyšetřovna

s místností pro infúze a sociální zázemí včetně šaten nutných pro provoz. V podzemním podlaží zůstanou
prostory pro údržbu,“ popisuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví
Aleš Cabicar.
Stavbu za téměř 17 milionů korun
provádí Královéhradecký kraj jakožto
zřizovatel nemocnice. Rehabilitace se
dočkala i nových přístrojů. „Část vybavení zůstalo stávající, částečně bylo
pořízeno i nové, a to jak z vlastních
zdrojů nemocnice, tak i za pomoci
dotací z projektu IROP. Zde se nám
podařilo získat 15,5 milionu korun
například na antigravitační trenažer
chůze, motodlahy, galvanickou lázeň,
vysokovýkonný terapeutický laser
či přístrojovou lymfodrenáž,“ uvádí
předsedkyně představenstva ON Náchod Ivana Urešová.

Ivana Urešová (vpravo) a Aleš Cabicar (uprostřed) sledují představení
nového rehabilitačního přístroje.

Okouzlena Svatou Zemí
aneb za vítězství v soutěži do Izraele
Žákyně 4. ročníku Centra propagační
tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí
Nela Múčková získala jako odměnu
za 1. místo ve výtvarné disciplíně mezinárodní soutěže CEMACH vzdělávací a poznávací zájezd do Izraele.
Neliny prázdninové zážitky z cestování po Izraeli byly mimořádně intenzivní. Dejme ji tedy slovo: “Bydleli
jsme v krásném hotelu Metropolitan
v Tel Avivu. Vypravili jsme se samozřejmě do telavivského Starého
města. Potom nás čekala i nová část
Tel Avivu, kde na nás čekali izraelští
studenti, kteří stejně jako my vyhráli
soutěž CEMACH. Další den jsme se
přesunuli do Jeruzaléma, kde jsme
navštívili obrovský komplex budov
izraelského ministerstva zahraničí.
Po skončení prohlídky jsme se vydali
do architektonicky velmi zajímavého
Izraelského muzea s expozicí svitků
z Mrtvého moře. Přesunuli jsme se
dále na trh s potravinami. Průvodce
nás nejen seznamoval s historií trhů
a s izraelskou kuchyní, ale mohli
jsme i ochutnávat. Nejvíce mě zaujal
pita chléb plněný sýrem a podávaný s několika druhy omáček, mrkví

a koriandrem, dále zapečená kaše
obalená v plátu, výborné ovocné
freshe, zmrzlina v sušence, šest druhů humusu, nebo speciální placky
s omáčkou. Naše další cesta vedla
do pouště. Najednou kolem nás byly
jen písečné duny. Zatímco ostatní studenti byli trochu pobouření,
že budou spát v obrovském stanu
na zemi a ne v hotelu, já byla opravdu
nadšená. Velkým překvapením pro
mě bylo, že po setmění na poušti rozhodně není ticho, jsou slyšet všemožná zvířata, především osli, velbloudi
a hmyz. Ráno jsme se přesouvali zpět
do krásného Jeruzaléma. Navštívili jsme i hrob Ježíše Krista a kámen,
na kterém byl ukřižován. Procházeli
jsme židovskou a arabskou čtvrtí, až
jsme došli ke Zdi nářků. Celý večer
jsme zakončili úžasnou večeří v židovské rodině. Bylo to opravdu neskutečných šest dní, na které budu
vzpomínat celý život,“ uzavírá své
vyprávění Nela Múčková.
Mgr. Renata Lelková
Centrum propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Petr Brandl
„za humny“
Za vrcholnými projevy výtvarného umění či architektury nemusíte z našeho regionu cestovat
do metropole. Příkladem je i Kaple
Zjevení Páně ve Smiřicích, s jejíž
stavbou bylo započato v roce 1699.
Stačí, když řekneme, že je spojována s možným autorstvím hned
dvojice gigantů dějin architektury:
Kryštofem Dientzenhoferem a Janem Blažejem Santinim. Interiér
pak zdobí kresby Petra Brandla. Co
dodat? Snad jen, že od roku 1995 je
kaple zapsána jako národní kulturní památka ČR.

Výstava
řemeslných tradic
V Třebechovickém muzeu betlémů
je do 28. října možno navštívit výstavu věnovanou nejstarším řemeslům
v tomto městě. Dozvíte se například
odpovědi na otázky typu: Proč podkovář dává koním podkovy? Proč
sekerník nevyrábí sekery? Co dělají
krumplíři? Expozice ukazuje tradiční řemesla, kterým se v Třebechovicích pod Orebem dařilo: hrnčířství,
koželužství, zámečnictví, kovářství,
kamnářství, sekernictví či truhlářství.
Praktické ukázky starých nástrojů,
nářadí a výrobků vám přiblíží postupy řemeslné výroby.
Pro děti je připraven nový dětský
koutek, kde pomocí kvízů, her a hlavolamů poznají řemesla.

150 let včelařského
spolku v Jaroměři
Zajímavou včelařskou událostí letošního roku je, že již plných 150 let působí na území Jaroměřska řádný včelařský spolek jako jeden z několika
prvních v rámci tehdejšího Rakouska
– Uherska. V současnosti sdružuje jako největší v okrese již 105 členů, obhospodařujících kolem 1 250
včelstev v obvodu 32 katastrů obcí.
V rámci tohoto výročí byl pořádán
v průběhu celého roku cyklus několika odborných přednášek za vydatného zájmu nevčelařské veřejnosti.
Vyvrcholením oslav byl zářijový „Jaroměřský medový jarmark“ v prostoru Bastionu I josefovské pevnosti.
Za Český svaz včelařů, z.s.
okresní organizace Náchod
Ing. Jiří Valtera, předseda

Bohuslavice dají nahlédnout do historie
V Bohuslavicích nad Metují připravují
knihu, která by v sobě zahrnovala běh
obecních dějin od první písemné zmínky z roku 1361. „Impulsem začít na knize pracovat pro mne byla skutečnost, že
v Bohuslavicích žádná ucelená publikace doposud není. Jsme tedy na úplném
začátku. V první řadě je třeba projít
nemalé množství pramenů, počínaje
kronikami, přes různé zápisy a ročenky,
konče úplným ponořením - doufám, že
ne utonutím - ve státních archivech. Nesmírně cennými zdroji budou i výpovědi
pamětníků. Částečně také budu vycházet z odborné studie dr. Honzy Čopíka
z České zemědělské univerzity, který už
s procházením bohuslavických pramenů má své zkušenosti,“ říká Mgr. Milan
Školník, jenž knihu připravuje. „Samotná publikace bude koncipována ve smyslu - čím je možné se v Bohuslavicích

pochlubit. Slavíme sto let od konce světové války a založení ČSR, na tom se podílelo hned šestadvacet legionářů z Bohuslavic, nejvíce z obcí Novoměstska.
V Bohuslavicích působil Jan Karel Rojek,

významný národní buditel a katolický
kněz. Nemluvě o řadě prvenství, kterých
obec v minulosti dosáhla. A je toho mnohem více,“ doplňuje autor jeho představu o kapitolách v knize.

Foto: (Ing. Jan Čopík, Ph.D. a Mgr. Milan Školník v diskuzi nad připravovanou knihou)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com
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;ȱP ȏ[`ȱPJm[UxJP ZL WLYV\ UH 5mJOVKZR\ V
ZLUm[
=VSI` KV ZLUm[\ Ǖ9 ZL ISxüx [ûRm ZL [V ]VSLIUxOV VI]VK\ ȏ   5mJOVK
:maRV]t RHUJLSmȱL MH]VYPa\Qx [ȱP T\üL a úLZ[P \JOHaLȏȽ WY]Ux TxZ[V aH[xT KYüx
7H]LS )ȓSVIYmKLR WȱLKZLKH 2+<Ǖ:3 WȽ]VKUȓ ]L[LYPUmYUx PUZWLR[VY H V KY\Ot
ZL KȓSx 4HY[PU ǕLY]xȏLR aH 6+:  NLULYmS ]L ]ûZS\üIȓ H 7L[Y 2VSL[H aH (56
 üP]UVZ[UxR a /YVUV]H
1TtUH ǕLY]xȏLR H )ȓSVIYmKLR aUm H ÉTm WVK RȽüx¸ [tTȓȱ RHüKû ȱHKȓ SPKx ]úHR
[H[V QTtUH aWȽZVI\Qx ULWȱxQLTUt Z]ȓKȓUx AUmTL QL VIH K]H ZWVS\ ZL
Z[HYVZ[V\ 5mJOVKH 1HULT )PYRLT ] KLU ]`OSmúLUx ]VSLI KV RYHQZRtOV
aHZ[\WP[LSZ[]H ] YVJL  amaYHȏUȓ ]`[]VȱPSP WYV[PIHIPúV]ZRV\ RVHSPJP
5mJOVKZRt IPSSIVHYK` É;HK` ULUx )HIPúV]V¸ ȏP OLZSH É:LUm[ QPT ULKmTL¸ Z]ȓKȏx
QLU V ZJOVWUVZ[P ULNH[P]UxOV ]`TLaV]mUx H UL V WVaP[P]UxT WYVNYHT\ WYV
VIȏHU`
4HY[PU ǕLY]xȏLR  SL[Iû]HSû WVSPJPZ[H  WV ULZ[HUKHYKUȓ HRJLSLYV]HUt
WVSPJLQUx RHYPtȱL \ZLKS UHRVULJ KV RȱLZSH WVSPJLQUxOV WYLaPKLU[H ] YVJL 
T\ I`SH WYLaPKLU[LT WȱPaUmUH OVKUVZ[ IYPNmKUxOV NLULYmSH HI` amO` VKLúLS UH
TPTVȱmKUȓ KVIȱL ÄUHUȏUȓ aHQPú[ȓUV\ WVSPJLQUx WLUaP H aHOmQPS WVSP[PJRV\
RHYPtY\ ] KYLZ\ 6+: < NLULYmSȽ [V ULUx VI]`RSt WVR\K QPT [V aKYH]x \TVüȩ\QL
]üK` ZSV\üx ] VaIYVQLUûJO ZIVYLJO KV  SL[ ]ȓR\ [HR QHR QPT [V KV]VS\QL
ZS\üLIUx amRVU H VK]mKx WYV ZWVSLȏUVZ[ ȱxKxJx H VYNHUPaHȏUx ȏPUUVZ[ WYV R[LYV\
I`SP WȱPWYH]LUP 7HU ǕLY]xȏLR ZL YVaOVKS QPUHR aKH ZWYm]Uȓ WVZV\Kx ]VSPȏP 1HRV
 UmTȓZ[LR OLQ[THUH ] RYmSV]tOYHKLJRtT RYHQP Tm ] ZV\ȏHZUVZ[P UH Z[HYVZ[
KVWYH]\ H VK]mKx ] [t[V VISHZ[P KVIYV\ WYmJP
7H]LS )ȓSVIYmKLR  SL[ WȽ]VKUȓ ]L[LYPUmȱ KULZ RHYPtYUx WVSP[PR QHRV Iû]HSû
]PJLWYLTPtY :VIV[RV]` ]SmK` ZL Z]LaS UH ]SUȓ QLQxOV ZWȓJO\ HUPü I` UȓJV
amZHKUxOV KVRmaHS QHRV TPUPZ[Y Z NLZJx WYV ]ȓK\ H ]ûaR\T 5LSaL T\ \Wȱx[
KȽSLüP[V\ SVO\ ]L Z[mSL KPZR\[V]HUûJO JxYRL]UxJO YLZ[P[\JxJO 1HR I` M\UNV]HS
] ZLUm[\ QPUHR ULü QHRV WVQPZ[RH Z]tOV ULNH[P]UxOV ]`TLaLUx ÉZLUm[ QPT
ULKmTL¸ QL KPZR\[HIPSUx 7VR\K QHRV ]L ]SmKȓ ȏP WHYSHTLU[\ [HR QL [V TmSV
3HWU .ROHWD  OHW  ũLYQRVWQķN NRPXQÀOQķ SROLWLN Y +URQRYÔ NUDMVNť
]DVWXSLWHO (QHUJLFNť SUDFRYLWť SRFWLYť ùPDOťì SRGQLNDWHO QHVSRMHQť
V ũÀGQťPL VNDQGÀO\ D EH] SURSRMHQķ QD PRFHQVNÒ VWUXNWXU\ SURVWÔ ]ÀVWXSFH
EÔũQťFK REËDQŢ 3UR PÔ GREUÀ YROED &KFHWH ]PÔQX" 9ROWH 3HWUD .ROHWX
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