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Malování
Levně, rychle, kvalitně 

Tel. 702 449 338

Správná odpověď na soutěžní otáz-
ku byla za b). Hotel a restaurace U Be-
ránka v Náchodě byla uzavřena celých 
72 dní.  Z došlých správných odpovědí 
byla vylosována paní Jitka Kubečková 
z Náchoda a Jana Mazurová také z Ná-
choda. Výherkyně obdrží od  Hotelu 
a restaurace U Beránka dárkový pou-
kaz na kávu a dezert pro dvě osoby.

Výhercům blahopřejeme a  ostat-
ním účastníkům děkujeme a přejeme 
výhru v některé další soutěži s novi-
nami ECHO a jejich partnerem. 

Soutěž novin ECHO 
a Hotelu U Beránka
má své vítěze

Červnové zasedání městského za-
stupitelstva v  Novém Městě nad Me-
tují mělo na programu i koupi budovy 
hotelu Metuj a souvisejících pozemků 
a  staveb. V  dubnu tohoto roku byla 
doručena nabídka pražské společnos-
ti EG Real na prodej budovy č. p. 471 
hotelu Metuj včetně příslušných po-
zemků a  staveb. Koupí nabízených 
nemovitostí se několikrát zabývala 
rada města, došlo k prohlídce objektu 
pracovníky zainteresovaných odbor-
ných útvarů, komisí, výborů, radních 
a  zastupitelů a  byly prověřeny vhod-
né dotační tituly. Na  uvedené téma 
se konal začátkem června i  seminář 
zastupitelstva města, kde byla daná 
problematika opět diskutována. Cena 
hotelu Metuj vč. všech pozemků, sta-

veb, součástí a příslušenství byla stano-
vena znaleckým posudkem na  částku 
15.157.000 Kč. Část zastupitelů města 
v  souvislostech s  dalšími investicemi 
města, vyjadřovala svůj nesouhlas se 
zakoupením hotelu jen proto, aby se 
zamezilo riziku, že soukromý investor 
předělá hotel na  ubytovnu, k  čemuž 
fakticky nepotřebuje dělat žádné úpra-
vy. Pro druhou část zastupitelů to byl 
naopak hlavní důvod pro jeho zakou-
pení. V  podkladech do  zastupitelstva 
města byla i  zmínka o  tom, že v  roce 
2003 prodalo Město hotel Metuj se 
všemi pozemky a budovami soukromé 
firmě za 7.700.000 korun. 

Zastupitelé města se shodova-
li v  tom, že úvahy o nákupu je třeba 
řešit i v kontextu s dalšími potencio-

nálními investicemi. V rámci projed-
návání bylo diskutováno, co s hotelem 
Metuj po jeho zakoupení, vč. odhadu 
nezbytných financí, tj. zda jít směrem 
využití bytů pro soběstačné seniory, 
nebo jako startovací byty pro mladé. 
Dále bylo zvažováno, co s prostory re-
staurace a kuchyně v přízemí, jak ře-
šit chybějící místa pro parkování aut 
těch, co by v objektu bydleli apod. Zá-
roveň probíhaly diskuze o plánované 
rekonstrukci Kina 70, výstavbě areálu 
LAM, infrastruktuře ve městě atd. 

Po dlouhé a místy i bouřlivé diskuzi 
nakonec zastupitelé odsouhlasili nákup 
budovy hotelu Metuj s pozemky a stav-
bami, které k němu přináležejí za sníže-
nou nabídkovou cenu 14.900.000,- Kč, 
rozloženou do 3 ročních splátek.

Nové Město kupuje hotel Metuj

PRONÁJEM
/ PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku

dílenské, skladovací a kancelářské 
prostory o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

SLEVY NA OKNA 
AŽ 60% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA 

A DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

Kometa na noční obloze
se sleduje nejlépe s vínkem od nás! Jarmila Zemánková, 

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

Chytré telefony, hodinky a tablety 

Galaxy s výhodným bonusem

až 3 000 Kč
Přijďte si k nám na prodejny pro některý z vybraných produktů Samsung 

a získejte zpět až 3 000 Kč. Akce platí do 26.7.2020 nebo vyčerpání bonusů.

6. července 1919 vysazena v Novém 

Městě nad Metují Husova lípa 

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme samostatné ÚČETNÍ pro zpracování
zautomatizovaných účetnictví

Nové situace generují nové výzvy. BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz
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VZPOMÍNKA
Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl poděkovat 

za to, že „BYL“ a říci mu „MOC MI CHYBÍŠ“.

Dne 11. července 2020 uplyne dlouhý smutný rok
od úmrtí mé kamarádky 

Andrejky Poláčkové

Mám Tě v srdíčku
Hana

VZPOMÍNKA
Dne 19. července uplynou 2 smutné roky,

kdy nás navždy opustila milovaná maminka
paní Jaroslava Škodová z Náchoda.

 Stále vzpomínají syn a dcera

VZPOMÍNKA
Dne 29. června 2020 uplynulo smutných 10 let,

kdy nás navždy opustila maminka a babička

paní Věra Gebrtová z Kramolny.

 Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami

Kratší hospitalizace, letní dovo-
lené i  přetrvávající obava z  one-
mocnění Covid-19 – to je několik 
důvodů aktuálně krátkých čeka-
cích lhůt na  chirurgické zákroky 
v  náchodské nemocnici. Pacienti, 
kteří dlouho čekají na některé ope-
race, tak mohou nyní využít mož-
nosti svůj zákrok déle neodkládat. 

„Obrací se na  nás například pa-
cienti po  prodělaném zánětu sli-
nivky břišní, kteří jsou indikováni 
na  operaci žlučníku. Termín ope-
race ve spádové nemocnici mají ale 
až za  rok, přestože podle součas-
ných doporučení by se odstranění 
žlučníku po  tomto onemocnění 
nemělo příliš odkládat. My jim 
můžeme nabídnout velmi příznivý 
termín, v  řádu několika dní.“ po-
pisuje primář náchodské chirur-
gie MUDr. Jaroslav Vokůrka. Prá-
vě cholecystektomie (odstranění 
žlučníku) a  hernioplastika (ope-

race kýly) jsou zákroky, kterých se 
aktuálně krátké čekací doby v ná-
chodské nemocnici nejvíce týkají. 

„Velkou většinu operací v součas-
né době provádíme laparoskopicky. 
Díky tomu se mohla výrazně zkrátit 
doba hospitalizace operovaných pa-
cientů, kteří již zpravidla druhý den 
po zákroku odchází domů, rekonva-
lescence je totiž mnohem rychlejší,“ 
vysvětluje primář chirurgického 
oddělení. 

Zkrácení čekacích lhůt je velká 
úleva především pro pacienty tr-
pící potížemi se žlučníkem, kteří 
mají velké bolesti a  musí dodržo-
vat velmi přísnou dietu. Dlouhé 
čekání na  operaci u  nich zvyšuje 
riziko zánětu žlučníku či slinivky 
břišní. 

„Pacienti se nemusí obávat mož-
né nákazy Covid-19. Mohu je 
ubezpečit, že pobyt v  náchodské 
nemocnici nepředstavoval a  ani 

v současné době nepředstavuje zvý-
šené riziko. Stále máme nastavená 
taková vnitřní opatření, abychom 
možnost nákazy snížili na  mini-
mum. Díky nim jsme v uplynulých 
měsících dokázali naše zdravotníky 
i hospitalizované pacienty před in-
fekcí koronavirem ochránit,“ do-
dává ředitel nemocnice RNDr. Jan 
Mach. 

Oblastní nemocnice Náchod 
je největší z  krajských nemocnic 
Královéhradeckého kraje a  s 1500 
zaměstnanci současně také jeden 
z největších zaměstnavatelů v kra-
ji. Zajišťuje péči v základních i spe-
cializovaných oborech až pro 250 
tisíc obyvatel spádové oblasti. Je 
certifikovaným iktovým centrem. 
Nabízí celou škálu laboratorních 
vyšetření i  zobrazovacích metod 
včetně magnetické rezonance, kte-
rá aktuálně také nabízí krátké če-
kací lhůty.

Ráda bych veřejně poděkova-
la zdravotním sestrám i  ostatním 
zaměstnancům, kteří se v  domově 
pro seniory Marie v Náchodě stara-
li o moji maminku paní Smolovou, 
která zemřela 19. 6. 2020.

Jejich péče a  lidský přístup mě 
přesvědčili, že jsou to lidé na svém 
místě.

Ještě jednou děkuji a  přeji všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky. 

D. Výpalová

PODĚKOVÁNÍ

Moc ráda bych touto cestou podě-
kovala paní ředitelce Mgr.  Michaele 
Trejtnarové a  celému kolektivu Pl-
hovské školky v  Náchodě. Velmi si 

vážím přístupu a péče, která 
byla věnována našim dětem.

Děkujeme.
Petra Hvězdová

PODĚKOVÁNÍ

Pacienti mohou využít krátkých čekacích dob na chirurgické zákroky v náchodské nemocnici

CHYBÍŠ NÁM
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdci Tě Andrejko stále budeme mít.

Dne 11. července 2020 uplyne první nejsmutnější rok v našem 
životě, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera,

manželka, maminka, sestra, teta a babička

Andrejka Poláčková
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají mamka, taťka, manžel Vašek,
syn Vašík a sestra Šárka s Karolínkou

VZPOMÍNÁME
Dne 21. července 2020 uplyne 10 smutných let

od úmrtí milovaného manžela, tatínka, dědečka, 
bratra, strýce, švagra, tchána a kamaráda 

Milana Drašnara z Náchoda.

Stále všichni vzpomínáme

VZPOMÍNÁME
Dne 11. července 2020 uplyne 10 smutných let od 

chvíle, kdy už tu s námi není 

pan Oldřich Štrof. 

Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

Manželka a dcera s rodinou

V  květnu a  červnu konečně začalo 
pršet. Na většině území tak skončilo ka-
tastrofální zemědělské sucho. Vyhráno 
ale opravdu není. Problémem zůstává 
úbytek podzemní vody. Zde je důleži-
té, aby voda mohla vsakovat do  velké 
hloubky. Potíž je v  nedostatku sněhu 
v posledních mnoha zimách, kdy chybí 
voda z  pozvolného tání. Proto musíme 
umožnit dešťovým srážkám, aby rychle 
neodtekly. Slyšíme názory, že je proto 
třeba stavět nové přehrady. Ty nám ale 
sucho opravdu nevyřeší. Zásadní je, ko-
lik vody se udrží v půdě, tedy především 
díky polím, lukám a  lesům. Odstranit, 

nebo přerušit meliorace, změnit způsob 
zemědělského a lesního hospodaření, to 
je klíč, který je třeba použít. Motivovat 
ke změně finančně zemědělce a lesníky, 
podpořit pozemkové úpravy a tam, kde 
to má smysl i navrátit vodotečím jejich 
přirozené meandrování. Samozřejmě 
také chránit půdu zvláště tam, kde je 
prostupné podloží pro průsak do spod-
ních vod. Zde stavět opravdu nesmí-
me. Zarážející je, že žádné ministerstvo 
nemá na starosti právě podzemní vody. 
To musíme změnit. Přehrady mají smysl 
tam, kde brání povodním a jsou zdrojem 
pitné vody pro obyvatelstvo. Váš Pavel Bělobrádek

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj  KDU-ČSL ■ VPM ■ Nestraníci  / Zpracovatel: Pavel Bělobrádek  

Přehrady sucho nevyřeší

Koupaliště 
Starkoč 

Červenec 2020
12.7. 15:00 Druhá vlna

Oblíbené country
18.7. 14:00 Dětský den

19.7. 15:00 Splav
Folk a country

24.7. 20:00 NANOVOR
Benátská noc 

– hard rock a heavy metal
26.7. 15:00 Krvesay

Folk, country
www.koupalistestarkoc.wz.cz 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší RD po rekonstrukci v obci Nový Hrá-
dek. Dům o dispozici  2+1, menší koupelnou 
se sprchou a samostatným wc. Nová střecha, 
plastová okna s venkovní roletou, obklady ku-
chyně, krbová kamna, kotel na dřevo, všechny 
rozvody, zemní izolace apod.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí v Kostelci nad Orlicí  ......................................................1 300 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou   v Horním Maršově ...........................................2 995 000,- Kč     
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě.................................................1 490 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Očím ses ztratil – ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 20.07.2020 by se dožil 80.let
náš drahý manžel, tatínek a dědeček

pan Dezider Krupa 
z Police nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

manželka Anna,
syn Dezider s rodinou,
syn Luboš.

VZPOMÍNÁME
Dne 22. července 2020 uplyne deset smutných let, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, strýc a švagr 

pan Václav Kareš z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina.

CHYBÍŠ NÁM
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, 
už není naděje.  Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 9. 7. 2020 uplynulo 6 let,  kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a dědeček, 

pan Zdeněk Pinkava.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Ludmila, děti Petr, Radim a Lenka 
s rodinami a bratr Jaroslav

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 5. července 2020 uplynulo 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil pracovitý a skromný člověk, 
pan Robert Šorfa ze Suchého Dolu.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Bratr Jiří s rodinou
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Rada města Náchoda pověřila sta-
rostu Jana Birke jednáním s  firmou 
LIF a.s. Liberec o ukončení soudního 
sporu za předpokladu, že dojde k úpl-
nému nebo částečnému vyrovnání 
nákladů na  soudní jednání. Výsledek 
jednání předloží radě, která rozhodne 
o dalším postupu. Soudní spor se týká 
prodeje náchodského pivovaru v roce 
2009, město Náchod prodalo pivovar 
společnosti LIF, a.s., ale prodej napad-
la společnost Pivovar Holba a.s., která 
se o koupi také ucházela.

Skončí spor
o náchodský pivovar?

Vzájemná komunikace, předá-
vání informací a  budování vztahů 
mezi občany, pacienty a spádovou 
nemocnicí je důležité. To bylo 
hlavním mottem setkání starostů 
měst a  obcí z  regionu s  vedením 
nemocnice a krajského zdravotnic-
tví, kterého se účastnili představi-
telé samospráv z Broumova, Tepli-
ce nad Metují, Červeného Kostelce, 
Hronova, České Skalice, Police nad 
Metují, Jaroměře, Dobrušky a No-
vého Města n. Metují.

Setkání inicioval ředitel nemoc-
nice Jan Mach a  zúčastnila se ho 
i  předsedkyně Zdravotnic-
kého holdingu Ivana Urešo-
vá a náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar. 
Ředitel nemocnice požádal 
přítomné starosty o  spolu-
práci na  úrovni předávání 
informací prostřednictvím 
městských zpravodajů. „Ne-
mocnice by ráda navázala 
na  komunikaci s  občany 

a  dobrovolníky v  době koronavi-
rové epidemie, kdy bylo více než 
jindy znát, že lidé z přilehlých měst 
a  obcí na  „svou“ nemocnici a  své 
zdravotníky nezapomínají,“ uvedl 
Mach. I to byl jeden z impulsů po-
sílit komunikaci z nemocnice smě-
rem k veřejnosti.

„Pro naše občany z celého regio-
nu od  Jaroměře až po  Broumov je 
Oblastní nemocnice Náchod resp. 
její výstavba naprosto zásadním 
momentem a jsem proto velmi rád, 
že starostové a  starostky jednotli-
vých měst jako je Broumov, Hronov, 

Police nad Metují, Jaroměř, Česká 
Skalice, Nové Město nad Metují či 
Červený Kostelec se mohli seznámit 
nejenom s  aktuálním stavem kon-
čící výstavby, ale zejména navázat 
přímou komunikační linku s užším 
vedením naší nemocnice. Z důvodů 
pracovní zaneprázdněnosti se ne-
mohl účastnit starosta Meziměstí 
a  také starosta města Náchoda ani 
nikdo z  jeho tří místostarostů, bo-
hužel,“ řekl k setkání náměstek hejt-
mana Aleš Cabicar.

Starostové měli možnost pro-
hlédnout si interiér nových pavilo-

nů a nahlédli tak do prostor 
budoucích operačních sálů, 
centrální sterilizace či porod-
nice. Zajímavostí pro ně byla 
například i strojovna potrub-
ní pošty. Areál nemocnice by 
měly do  budoucna zdobit 
vlajky přilehlých obcí s rozší-
řenou působností na zname-
ní propojení nemocnice se 
spádovým regionem.

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

Benefi ty v hodnotě až

Kč

Benefi ty v hodnotě Benefi ty v hodnotě až

Kč

S našimi plusy
můžete vždy počítat

ŠKODA PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrativní fotografi e

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA 
Plus značkové financování od ŠKODA Financial Services 
a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši akční nabídku Vám 
představíme osobně. Více informací o nabídce všech vozů 
zjistíte na skodaplus.cz. Zastavte se, už můžete.

Pořiďte si ojetý vůz 
z programu ŠKODA Plus 
s celou řadou výhod.

30 000

AUTO BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
547 01 Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

odborné konzultace
zákaznický servis

distribuce po celé ÈR

množstevní a rabatové slevy

MV č.34/2016 Sb. 

Starostové obcí s rozšířenou působností
náchodského regionu navštívili nemocnici

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME PRO PROVOZ V  NÁCHODĚ:

PŘIJME PRO PROVOZ VE VELKÉM POŘÍČÍ:

SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ

OBSLUHU VTAHOVACÍHO A OBŠÍVACÍHO STROJE

NABÍZÍME:

KONTAKT:
Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636

Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, mob. 604 211 467
personalistika@atas.cz

• požadujeme vyučení ve strojírenském oboru
• znalost obrábění, metrologie, praxe vítána
• dvousměnný režim

• požadujeme manuální zručnost
• jemná ruční práce vhodná pro ženy
• třísměnný režim

• požadujeme vyučení, manuální zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
• třísměnný režim

• 5 týdnu dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další benefity
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Potomci šlechtického rodu Bartoňů 
z  Dobenína chtějí prodat zámek v  No-
vém Městě nad Metují. Odkoupit by 
ho mohl podle premiéra Andreje Babi-
še (ANO) stát. Od  roku 2008 je zámek 
chráněn jako národní kulturní památka 
a stát má u kulturních památek předkup-
ní právo. Podle Babiše by ho měl využít.

„V  Novém Městě nad Metují je zá-
mek, který je kulturní památka, a maji-
telé ho chtějí prodat – a  stát má před-
kupní právo. Bylo by dobré, kdyby si to 
ten stát eventuálně pořídil, aby se nesta-
lo, že to někdo koupí soukromě,” řekl 
premiér Babiš.

Bartoňové z Dobenína se stali majiteli 
na začátku 19. století. Za komunistické-
ho režimu jim byl zámek ale zkonfisko-
ván a ve státní správě zůstal až do roku 
1992, kdy byl v restituci vrácen.

(zdroj: novinky.cz)

Každé pondělí a  čtvrtek od  9 do  18 
hodin můžete až do  konce prázdnin 
prožít prohlídku pevnosti Jaroměř Jose-
fov – Bastion No. I a podzemí s historic-
kými postavami. 

Obyvatelům Náchoda, a  neje-
nom jim, se splní dlouholeté přání. 
Ve  středu 24. června byla slavnost-
ně zahájena revitalizace zámeckého 
kopce. Od roku 2014 se znovuoživení 
připravovalo ve spolupráci Národní-
ho památkového ústavu, Územní pa-
mátkové správy na  Sychrově (NPÚ, 
ÚPS na Sychrově) a města Náchoda. 
Tato významná investiční akce si kla-
de za  cíl nejen geotechnickou stabi-
lizaci svahů, obnovení sítě cest a cel-
kové odvodnění kopce, ale i vizuální 
propojení zámku s městem.

Zámecký kopec v Náchodě je kul-
turním fenoménem. Původně se jed-
nalo o  otevřený pastevecký kopec, 
který byl v  polovině 19. století osa-
zený ovocnými sady. Od poloviny 20. 
století zarůstal přirozeným náletem, 
až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu 
jsou jižní svahy nestabilní, v  někte-
rých místech se sesunuly a celý kopec 
je pokryt souvislým porostem.

Předmětem a  cílem projektu je 
propojení areálu Státního zámku 
Náchod s  centrem města Nácho-
da. Tímto krokem dojde k  vyřešení 
dlouholetých problémů spojených se 
stabilitou a  hydrogeologickými po-
měry kopce. V  rámci projektu bude 
řešeno především statické zajištění 
svahu před sesuvy, hydrogeologické 
poměry a odvodnění kopce, obnova 
cestního systému (mlatové cesty, láv-
ky, mobiliář, osvětlení) a arboristická 
koncepce celého kopce, to znamená 
kompletní revitalizace dřevin – vy-
kácení náletů, stromů v  havarijním 
stavu nebo z kompozičního hlediska, 

ošetření napadených dřevin, nová 
výsadba stromů, ovocných sadů, aleje 
a keřového patra. 

Projekt umožní občanům a  ná-
vštěvníkům města Náchoda využít 
kopec pro relaxační procházky, odpo-
činek i prohlédnout si město z výšky. 
Vznikne také exteriérový prohlídko-
vý okruh. V  lokalitě ulice Zámecké 
a v prostoru nově zbudovaného vstu-
pu na kopec u Karlova náměstí budou 
pořádány kulturně-společenské akce. 

„Revitalizaci zámeckého kopce po-
važuji za velice významnou z hlediska 
jeho nutné stabilizace a  památkové 
obnovy krajinných prvků. Na  celém 
projektu si velice cením příkladné 
spolupráce Národního památkového 
ústavu s vedením města Náchoda, kte-
ré zafinancovalo projekt obnovy. Díky 
této výjimečné kooperaci se v průběhu 
tří let dočkáme zatraktivnění lokality 

propojující Karlovo náměstí s areálem 
zámku. Pochopitelně, že vlastní reali-
zace bude stát nejen nemalé finanční 
prostředky, ale zároveň bude zname-
nat i  určitá omezení jak pro občany 
Náchoda, tak i  návštěvníky unikát-
ního hrado-zámeckého komplexu. 
Věřím, že výsledek bude významným 
přínosem pro zlepšení vnímání cent-
ra města, stane se místem odpočinku 
a setkávání místních a bude využíván 
hojně i  turisty“, komentuje zahájení 
projektu Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, 
Územní památkové správy na  Sych-
rově, pod jehož vedení Státní zámek 
Náchod spadá.

Projekt je financován Minister-
stvem kultury z  programu Rozvoj 
a  obnova materiálně technické zá-
kladny státních kulturních zařízení, 
částka 197 milionů korun bude uvol-
ňována postupně. 

Zdálo by se, že stavební bouře oko-
lo územního plánu ustaly poté, co se 
občané v  místním referendu výraz-
nou většinou přiklonili k  obchvatu 
místo průjezdu tranzitu středem 
města. Chyba lávky. Starosta Petr 
Hable (Volba pro město) nejenom 
že pro obchvat nic nedělá, ale vyložil 
si referendum jako pokyn ještě více 
plodit a  prosazovat zákazy a  trestat 
odchylky. Jak snadné! Úředník měst-
ské (státní) správy je přece jeho pod-
řízený, vůle občanů je nevynutitelná 
a každý kritik občas potřebuje nějaké 
to razítko.

Snadným cílem zastupitele Petra 
Hableho odpovědného také za územ-
ní plán bylo proto obohatit tento do-
kument dalšími zákazy a  regulativy, 
samozřejmě s  vysvětlením, že vše je 
ve  prospěch občana a  budoucnos-
ti města. Určí velikost pozemků pro 
rodinné domy i stavby firem, přikáže 
maximální plochy objektů a zachrání 
rozvoj města, když vyvlastní přístu-
pové cesty. Osobně „projedná“ územ-
ní studie veřejných i  soukromých 
ploch a rád zkoriguje chybný požada-
vek občanů na koupaliště, kino, obyt-
nou čtvrť nebo okolí kasáren.  

Ke korekci dochází i na přání ob-
čanů. Příkladem je výstavba domů 
v  Nerudově ulici, kde byl upraven 
dokonce regulační plán. Má to jeden 
háček. Je potřeba mít nadstandardní 
vztahy s  radnicí, jak se chlubí jeden 
z  investorů těchto domů. Změna 

plánu pro investora se „vztahy“ je 
maličkost. Není pochyb, že vztahy 
měl i  subjekt, kterému se zase zdar-
ma získané pozemky v Krčíně náhle 
v územním plánu změnily na staveb-
ní, ačkoliv se nacházejí v trase jižního 
ochvatu podle referenda.   

 To vlastníci pozemků ve  Spech 
mají při projednávání územního 
plánu smůlu. Musí pochopit, že není 
možné vyhovět všem. Na nesprávné 
straně je i  investor, který chce stavět 
mezi Městem a  Vrchovinami infra-
strukturu pro rodinné domy na svých 
pozemcích a za své peníze. Jeho chy-
bou je zase kritika poměrů na radni-
ci. O povolení stavby veřejné komu-
nikace usiluje mnoho let. Nic na tom 
nezmění skutečnost, že nadřízený 
Krajský úřad veškerá odvolání Města 
zamítá jako neoprávněná.

K výše uvedenému je nutno dodat 
vyjádření samotného Petra Hableho, 
že nemá problém se podřídit jiným. 
V  tom je ale ten problém! Jeho ne-
schopnost dohlédnout za  vlastní 
dvorek činí z personálního šéfa úřadu 
Petra Tyče technologa moci. Mno-
zí jím dosazení a podřízení úředníci 
ze strachu o místo nebo z vděčnosti 
i za malé zvýšení odměny dělají divy. 
A nebo zase nedělají nic…   

Lze pouze doufat, že příští komu-
nální volby posadí do křesla staros-
ty myšlenkově bohatou osobnost 
s vlastní vizí.                                                                                                             

Komentář VZ            

Novoměstský zámek 
je na prodej

Oživlé postavy

Obnova zámeckého kopce v Náchodě byla zahájena
Podřídím se jiným

Zprava: starosta Jan Birke, manželka prezidenta Ivana Zemanová, ministryně financí Alena 
Schillerová, náměstek člena vlády Jiří Vzientek, ředitel NPÚ Sychrov Miloš Kadlec, Šárka 
Birke a floristka Dagmar Dítětová (Krulišová)

Informace na tel.: 723 881 288

VÁŠEŇ PRO
nejnižší 

ceny ENERGIÍ

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
+420 731 508 654
bors.michal@j-e-s.cz
Pobočka: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
Otevřeno:  PO až Pá 8-18 a SO 9-12

Kuba Šípků 
ředitel obchodní sítě

+420 602 300 282
sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

Právní poradna Dity Vávrové
V rámci exekuce mi přijel exekutor sepisovat věci v mém bytě. 

Mám dluhů více, ale v současné době je již nestačím splácet, je 
nějaká možnost jak to řešit?

Máte-li několik dluhů a více věřitelů a současně máte pra-
videlný příjem, pak je možné přistoupit k podání insolvenč-
ního návrhu, současně s  návrhem na  povolení oddlužení. 
Návrh se podává k  místně příslušnému krajskému soudu. 
Podáním insolvenčního návrhu se veškeré exekuce pozasta-
vují. Návrh musí sepsat pouze kvalifikovaná osoba (advokát, 
notář, ins. správce). 

K podání návrhu na  insolvenci potřebujete znát své pří-
jmy za posledních 12 měsíců, nechat si udělat výpis z rejstří-
ku trestů, prokázat své závazky. Dále soudu doložíte, že pra-

cujete či podnikáte. O sepsání návrhu můžete požádat v naší kanceláři.  Vyřízení 
trvá cca 2 týdny. Tím dojde k rychlému zastavení Vaší exekuce.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

25.7.
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Provádím zednické
a řemeslnické práce

malby, štuky, různé opravy, rozvody 
vody v PVC, nátěry, sekání trávy, atd.

Tel. 737 296 438
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

*Podnikatel 50/177/78 s  6ile-
tou dcerkou hledají pohodovou 
ženu přiměřeného věku, která 
chce žít v  přírodě v  rodinném 
domku. Dítě ve  stejném věku 
vítáno. Prosím nejdříve SMS 
733 215 791
*55letý, rozvedený, nekuřák, rád 
pozná sympatickou, pohodovou 
ženu, kamarádku, na  popovída-
ní u  kávy, na  výlet do  přírody, 
záliby kolo, plavání, příroda, okr 
NA. Tel. 723657485
*Zemědělec 62/180 hledá ženu, 
které by nevadilo žít na  statku. 
Tel. 777 337 903
*Pro vážné seznámení hledá 
muž 49 let ženu střední po-
stavy z  okolí Náchoda. Tel. 
734 832 035

*Koupím menší byt v  Hronově 
nebo v okolí. Platba v hotovosti. 
Tel. 739 486 403
*Prodám nový luxusní družstev-
ní byt 3+kk v Náchodě v nízko-
energetickém domě s  vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709. 

*Pronajmu slunný byt 3+1 
v  bytovém domě v  obci Provo-
dov-Šonov. Vytápění na  pevná 
paliva, ohřev vody elektrickým 
proudem. Tel. 723 475 580
*Pronájem bytu 3+1, cena 
13000 Kč měsíčně, kauce 25000 
Kč. Částečně zařízený. K  nastě-
hování 1.8.2020. Zájemci volejte 
na tel číslo 605 518 209 po 18 h.
*Sháníme ke  koupi rodinný 
dům. Nové Město nad Metují a 
blízké okolí. Za nabídky děkuje-
me. Tel: 774 514 387
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a 2+1 v Náchodě, ul. Bělo-
veská, včetně vybavené kuchyně. 
Okna bytu k řece.  Nájem (2+kk) 
7.900 Kč + energie + kauce. Ná-
jem (2+1 ) 8.900 Kč + energie + 
kauce. Tel. 774 224 446
*Prodáme byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad 
Metují. Lukrativní umístění. 
Nejvyšší nabídce. Nevolejte jen 
sms s  kontaktem, ozveme se 
vám. Tel. 605 285 792

*Pronajmu parkovací místa 
na motocykly. Garáž v Náchodě 
pod pivovarem. Tel.721 303 867

*Pronajmu chatu se zahradou 
400 m2 v  zahrádkářské kolonii 
Kašparák Náchod. Cenu nabíd-
něte. Tel. 608 889 386
*Prodám stavební pozemek 
v Dolní Radechové, polosamota, 
s  protékajícím potokem. Cena 
1 490 000,-Kč. Tel. 608 66 77 30
*Prodám zahrádku s  chatkou 
v  Meziměstí, 500 m2, na  krás-
ném klidném místě, na  okraji 
zahrádkářské kolonie. Voda, el. 
en. k dispozici. Tel. 725 773 141.

*Prodám dámské kolo DYNA-
MIC a  pánské kolo KELLYS. 
Stav velmi dobrý, málo užívaná 
kola. Důvody zdravotní. Prodej 
je možný i  individuálně. Červe-
ný Kostelec, tel.: 732 244 015.

*Prodám palivové dřevo ští-
pané smrk délka od  25 cm 
do  60 cm dle dohody. Cena 
za  prms od  590 Kč. Dále na-
bízím štípání vašeho dře-
va u  Vás, nebo přímo v  lese 
do  42 cm průměru kmene. 
Možný odvoz, vlek do  20 
prms. Tel: 739 539 017

*Sběratel koupí známky čes-
koslovenska nebo celou fila-
telistickou pozůstalost – obál-
ky, známky, pohledy atd. Tel. 
604 452 789
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
*Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  ob-
dobí socialismu v jakémkoli sta-
vu. TEL.: 603 549 451
*Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek a  jiné 
zajímavosti do  r. 1975, hodi-
ny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, ča-
sopisy, plakáty, voj. výzbroj 
a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683

*Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510

*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Hledám práci, brigádu. Středo-
školák čerstvě v důchodu. Zkuše-
nost s vedením kolektivu 20 - 30 
osob, dobrá znalost PC, řidičský 
průkaz B - aktivní řidič, dobrá 
fyzická kondice, časově flexibilní. 
Praxe v  gastronomii, hotelnic-
tví potravinářství, marketingu. 
Možnost HPP, zkrácený PP, bri-
gáda. jan.hlousa@seznam.cz
*Hledám truhláře, který zho-
toví palubky z  dodaných su-
chých modřínových fošen. Tel. 
776 672 625
*Přijmeme muže, ženy i  senio-
ry na  rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
*VYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, 
GARÁŽÍ, ZAHRAD – ODVOZ 
ODPADU. TEL. 773 662 526
*Převedu záznamy z  videokazet 
na DVD nebo Flešku. Levně. Tel. 
777 554 484

*Nabízím zemní práce trakto-
rem a  minibagrem, katrování 
hlíny, vrtání děr pro sloupky 
a  patky, řezání asfaltu a  beto-
nu. Tel. 774 224 446

*Hledá se osoba nejlépe seni-
or (seniorka) pro doprovod ne-
vidomé osoby včetně drobných 
asistenčních služeb. Ohodnoce-
ní po  osobní domluvě. Mobilita 
a  časová flexibilita vítána. Volejte 
na tel. 491 420 394 Náchod a okolí.

*Koupím platné doklady (tech. 
průkaz) na  tříkolku Velorex. 
TEL.: 604 437 128

*KOUPÍM MOTOCYKLY 
– jakékoliv - staré i  novější, 
neúplné, díly, mopedy, trak-
tůrky, auta, staré věci. Tel. 
723 837 437

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Aquapark
Vodní Svět

(Wodny Śviat)
v Kudowa-Zdrój opět
otevřen každý den.

Využijte kupóny
z ECHA!

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2020

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Pro znovuotevření provozovny PIVNÍ RÁJ v Hronově 

Tel. 777 31 10 77

přijmeme
Číšníky – servírky s praxí

Turnusové směny, pěkné prostředí, zajímavé finanční
ohodnocení. Podmínkou trestná bezúhonnost, spolehlivost, 

příjemný vzhled a chuť do práce. 

Nástup 1.srpna 2020. Nutná schůzka po tel. domluvě. 

Vše na stránkách www.bazenek.eu
tel.: 739 932 231

prodejna Palackého 162, Jaroměř

baz.chemie a příslušenství, 
bazény, písek, sůl

Prodejna otevřena od 9:00-
11:30 a 12:30-16:00 nebo 

osobní odběr na bazenek.eu 

KOUPÍM
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz



Ve  výstavních prostorách u  Opat-
ské galerie broumovského kláštera 
byla v  červnu otevřena nová výstava 
zdobného upomínkového skla a por-
celánu s motivy Broumovska, Krkonoš 
a Kladského pomezí. Jedná se o zcela 
unikátní regionální expozici více než 
300 kusů skla a porcelánu, jaká dopo-
sud nebyla nikdy vystavena.

Autorem výstavy je Petr Berg-
mann z  Institutu regionální paměti 
a expozici sestavil převážně ze sbírek 
šesti soukromých sběratelů. Výstava 
je otevřena až do  konce října, a  to 
každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 
ve 13:00.  Autorská prohlídka výsta-
vy se uskuteční 18. 7. ve  13 hodin. 
Možnost individuálních prohlídek 
lze objednat pro skupinu minimálně 
5 osob na tel. 777 159 352.

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Klečící: Vladislav Kitayev. Stojící zleva: Kateřina Krombholzová, Kristýna Bachtíková, Bára Sodom-
ková, Daniel a  Martin Zemanovi, Tereza Maršíková, Tereza Poláčková, Radek Majera a  trenéři syn 
a otec Jiří Vondřejcovi.

Opět přivezli medaile

Objevte tajemství broumovského meteoritu 

V  neděli 28. 6. 2020 se v  Chrudi-
mi konalo 2. kolo krajského přebo-
ru družstev staršího žactva ročníků 
2005 – 2008 v atletice. Za velkého ve-
dra se účastnila i deseti členná skupi-
na z mladých atletů Náchoda. Ve sko-
ku dalekém se výkonem 498 cm 
umístila na  prvním místě Daniela 
Vacková, která bodovala i  v  dalších 
disciplínách. V  běhu na  60 m skon-

čila 2. a na 200 m překážek obsadila 
pěkné 5. místo. Ze všech soutěžících 
dívek byla celkově bodově nejlepší! 
Z děvčat uspěla ještě Bára Sodomko-
vá druhým místem v běhu na 800 m. 
Z kluků zvítězil Daniel Zeman v běhu 
na  800 m a  Radek Majera obsadil 
druhou příčku v hodu oštěpem. Cel-
kově družstvo chlapců skončilo na 2. 
a děvčata na 4. místě.

Noční hrané prohlídky s průvod-
ci v  historických kostýmech se bu-
dou konat každý prázdninový pátek 
v  19:00 a  21:00 hodin v  broumov-
ském klášteře. Jejich tématem letos 
bude „Tajemství broumovského me-
teoritu“ a potrvají až do 28. srpna. 

„Letos nás potemnělým broumov-
ským klášterem provede historická 
postava Jeronýma Růžičky, klášterní-
ho kronikáře a knihovníka, se kterým 
se vydáme za  tajemstvím broumov-

ského meteoritu. Během prohlídky 
projdeme tajuplnými zákoutími 
barokního monumentu a  potkáme 
řadu historických postav, včetně se-
kretáře Vavřince, slavného medika 
a  chirurga Celestýna Opitze nebo 
opata Jana Nepomuka Rottera,“ uve-
dl Aleš Freiwald z  broumovského 
kláštera. Vzhledem k  omezenému 
počtu míst doporučujeme rezervaci 
na čísle 733 739 726 nebo na emailu 
prohlidky@klasterbroumov.cz.

Folkové soboty 
na mlejně

Posezení na mlejně v Ratibo-
řicích zve na folkové víkendy 
vždy od 14 hodin.

11.7.
Slunovrat – Slatiňany

18.7.
Víťa Troníček Trio – Pardubice

25.7.
Mazzec - Pardubice

Po všech jarních koronavirových peripetiích představil 
prezident soutěže Muž roku David Novotný dvanáctku 
urostlých finalistů letošního ročníku. Mladí muži prošli 
sítem tří castingů a  nyní byli představeni novinářům. 
Mladé muže okoukla i  modelka a  misska Veronika 
Chmelířová. II. vicemiss ČR 2007 mohla posoudit, v čem 
se liší ženská a mužská soutěž krásy. „Jediný rozdíl vidím 
v tom, že oni mohou být nahoře bez, což my nemůžeme. 
Jinak jsou si soutěže podobné. Konečně se karta obrátila! 
Užila jsem si chvilky, kdy já, oblečená, jsem stála mezi 
dvanácti polonahými chlapy. V  ženské soutěži jsme to 
měly naopak,“ libovala si Veronika.

Spokojený je také i prezident soutěže David Novotný. 

„Je to 21. ročník a musím přiznat, že mi dal nejvíc práce. 
Karanténa zatočila se vším. Ale povedlo se a já doufám, 
že se nám podařilo vybrat mladé muže, kteří zaujmou 
a budou se líbit. Před finále v Náchodě čeká ještě kluky 
soustředění v Chateau Šanov, kde nacvičí finálovou cho-
reografii, budou mít kurz rétoriky s  Janem Přeučilem, 
nafotí kalendář, čeká je toho opravdu hodně.“

A který z dvanácti sympatických mužů sesadí stávají-
cího Muže roku 2019 Vojtu Urbana z pomyslného trů-
nu? To se dovíme při finálovém večeru, který se koná 
23. října 2020 v  Městském divadle Dr.  Josefa Čížka 
v Náchodě, kde i náš region bude mít zastoupení v de-
větadvacetiletém Josefu Dittrichovi z Broumova.

Známe 12 finalistů muže roku 

Výstava upomínkového 
skla a porcelánu 

móda

T. G. Masaryka 233, Hronov, 
Riegrova, Náchod, tel.: 776 434 220

Dámská móda & solárium
Obchod nejen pro plnoštíhlé

Hrajte s námi soutěže
a vyhrávejte.
Sledujte
na Michell Móda
- facebook

NĚMČINA PŘEKLADY (BĚŽNÉ A ODBORNÉ)
VÝUKA (KURZY I INDIVIDUÁLNÍ)

TEL.
603 440 969

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto
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