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V prosinci 1918 se v Jaroměři ustavil

loutkový odbor Sokola

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů
ABRA FLEXIBEE pro malé a střední firmy pro WINDOWS, LINUX 
i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

ZIMNÍ SLEVY !!!
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

Vánoční akce
Galaxy A51s  32 GB

Galaxy A51s  64 GB

Omezené množství kusů, prodej pouze na prodejně.
Akce platí od 11.12.2020 do 23.12.2020 nebo vyprodání zásob.

4.159 Kč

4.799 Kč
K telefonům velké množství příslušenství, dárek, který potěší.

KOŽENÁ
GALANTERIE

V NAŠEM KAMENNÉM OBCHODĚ
NAKOUPÍTE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU!

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK TOPGAL, 

BAGMASTER, LOOP, DAKINE, BURTON, 
OXY, EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

STÁLE OTEVŘENO
SBĚRNA PRÁDELEN A ČISTÍREN

KAMENICE 139, NÁCHOD
PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

JAZYKOVÉ KURZY
NĚMČINA 

ANGLIČTINA
TEL. 603 440 969

Rádi pro vás připravíme chlebíčky a zákusky.
Samozřejmostí jsou „nákupy do tašky“.

Objednávejte SMS (nejlépe) nebo telefonicky na tel. 603 224 278

N
áchod

M
asarykovo nám

ěstí 44

POMÁHÁME
ÚSPĚSNÝM

www.N
VSP.c

z      Zavádíme ekonomické a výrobní systémy do malých, středních i velkých 
          společnos� a zůstáváme nadále v kontaktu se zákazníkem, protože vnímáme tento
   vztah jako partnerství. Máme připravené přednastavené balíčky HELIOS Easy pro 
rychlé zavedení systému určené pro malé společnos�. Těšíme se na spolupráci.

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

Vážení zákazníci, 
děkujeme za vaši přízeň v roce 2020 
...a do roku 2021 vykročme s plnou 

sklenkou a selským rozumem.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021

přeje Jarmila Zemánková Vinotéka

www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz 
Zahradnické práce Jiří Petránek

Tel. 724 173 560
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Prodej vánočních 
stromků!!!

*kavkazská jedle 
1,3 – 3 m

cena od 320 do 690 Kč

*stříbrné smrky
1,8 – 2 m, cena 380 Kč

Od 29.11. do 24.12.2020 každý 
den od 8:00 do 18:00 hodin.

Více informací a objednávky
na tel. 739 142 184
Těšíme se na Vás!

Najdete nás na adrese
Červený Kostelec, Lipky 128

Dále v prodeji jablka 5 odrůd, mandarinky, 
pomeranče, brambory, cibule a další ovoce
a zelenina, stojánky a větvičky na zdobení.

Zveme vás na tradiční prodej 
vánočních stromků z Dánska

Už je tu zas ten vánoční čas 

Právní poradna Dity Vávrové
Vážení čtenáři,

již více než půl roku se setkáváme na stránkách 
Echa v právní poradně. Dovolte mi poděkovat za váš zájem 
a dotazy, vážím si toho, že se na mne obracíte se svými sta-
rostmi. Cílem právní poradny je přiblížit vám složitou spleť 
právních předpisů co nejjednodušší formou. 

Blíží se Vánoce a  nový rok, které prožijeme ve  složité 
době. Přeji vám co nejméně právních problémů, krásné 

svátky v kruhu vašich nejbližších a do nového roku hlavně zdraví.
Svoje otázky nadále posílejte na uvedenou e-mailovou adresu nebo do redakce. Sle-

dovat mne můžete i na facebookových stránkách www.facebook.com/vavrova.dita
Dita Vávrová, advokátka 

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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerč-
ním prostorem sloužícím  jako obchod  
a sklady. Obchodní prostory jsou se zá-
zemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má 
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Rodinný dům s pozemkem po rekonstrukci v Bernarticích  ...............................................2 899 000,- Kč
Rodinný dům na Dobrošově, sklípek, stáj, chlívek, veranda .............................................1 190 000,- Kč     
Rodinný dům v České Skalici  s menší zahradou k rekonstrukci ...........................................899 000,- Kč
Zděný rodinný dům s udržovanou zahrádkou  v Náchodě – Bělovsi ..................................3 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

Rozsvícená světélka, vanilkou 
provoněná kuchyňka, dárečky 
a rozzářené oči dětí před vánočním 
stromkem. Tradice Vánoc a  zvyky 
s  nimi spojené byly prostoupeny 
klidem, obdarovávání se láskou 
a  duchovním rozjímáním. Zkus-
me se tedy zastavit a  zavzpomínat, 
co nám naše babičky o  vánočních 
zvycích vyprávěly a  jak to vlastně 
tenkrát bylo.

Chcete si i Vy připomenout „sta-
ročeské Vánoce“? Navštivte naši 
mateřskou školu a  prohlédněte si 
světnici zasněžené chaloupky, kte-
rou jsme vytvořili dětem ve vstup-
ních prostorách školy. Mnohé jsme 
už zapomněli, ale věříme, že naše 
„světnička“ dokáže všem lidem 
dobré vůle umocnit prožitek Štěd-
rého dne a alespoň na chvíli zapo-
menout na strasti všedních dnů.

Srdečně zve tým pracovníků
Mateřské školy, Náchod,

Komenského 301.

Náchodská nemocnice začala při 
léčbě karcinomu prsu používat pří-
stroj SentiMag a zařadila se tak mezi 
deset nemocnic v  republice, které 
za pomocí metody magnetické detek-
ce sentinelových uzlin operují. No-
vinka přináší celou řadu výhod, a to 
jak pro nemocné, tak i pro operatéra. 

Rakovina prsu je stresující diagnó-
za, která postihuje v  naprosté většině 
případů ženy a  je u nich zároveň nej-
častějším nádorovým onemocněním, 
vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při 
včasném záchytu nemoci je poměrně 
vysoká pravděpodobnost úspěšného 
vyléčení, svou roli však kromě času 
hraje, jako při každé léčbě, také psychi-
ka pacienta. Snaha o  komfort během 
léčby a minimalizace nutnosti dojíždě-
ní do vzdálenějších nemocnic má proto 
pro nemocné velký význam. „Za velké 
plus považuji, že na našem oddělení se 
operacím prsů u žen s touto diagnózou 
věnuje žena, lékařka, které se pacient-
ky snadněji svěří. Letos na  podzim se 
nám navíc podařilo za pomocí evropské 
dotace získat přístroj SentiMag, který 
léčbu karcinomu prsu výrazně usnad-
ňuje“ říká primář chirurgického od-
dělení Oblastní nemocnice Náchod, 
MUDr. Jaroslav Vokůrka.  

Celý proces léčby
v náchodské nemocnici

Operačnímu zákroku předchází 
cesta ženy (či muže) na  radiodi-
agnostické oddělení, kde je, buď 
v  rámci preventivního mamogra-
fického screeningu, nebo již na zá-
kladě podezření na  onemocnění, 
odhalen zhoubný nádor. Pacient(-
ka) dále pokračuje do mamologické 
ambulance MUDr. Andrey Adamo-
vé. 

„Zavedení metody SentiMag nově 
přináší našim pacientkám z  Ná-
chodska možnost podstoupit všechny 
léčebné úkony v  náchodské nemoc-
nici, bez nutnosti dojíždění na  od-
dělení nukleární medicíny Fakultní 
nemocnice Hradec Králové,“ vysvět-
luje lékařka Adamová, která v  ná-
chodské nemocnici operace tohoto 
typu provádí. Při operaci nejde jen 
o  samotné odstranění nádoru, ale 
také o  vyšetření, které zjišťuje, zda 
se v  lymfatických uzlinách netvoří 
metastázy. 

Předchozí praxe obnášela prá-
vě cestování pacientek do  Hradce 
Králové. Na  zmíněném oddělení 

nukleární medicíny byla pak ženě 
do  postiženého prsu aplikována ra-
dioaktivní látka, pomocí které se 
následně operatér při zákroku ori-
entoval. Nově se nemusí značení 
sentinelových uzlin provádět ra-
dioaktivní látkou, kterou nahradily 
nanočástice železa a navigace opera-
téra je tak na principu magnetu. Lát-
ku zpravidla jeden až dva dny před 
operací aplikuje své pacientce přímo 
chirurg, který bude výkon provádět. 
V den operace je pak malým řezem 
pacientce odstraněna s  tumorem 
i látkou označená lymfatická uzlina, 
která je první na řadě v případě me-
tastatického rozsevu. Následuje his-
tologické vyšetření, které definitivně 
určí stadium onemocnění a násled-
nou onkologickou terapii. 

Zásadním faktorem pro úspěšnost 
léčby je včasné odhalení rozvíjejícího 
se nádoru. Proto je důležitá prevence 
a  účast na  pravidelných screeningo-
vých kontrolách, které odhalí počá-
tek onemocnění ještě před tím, než 
je možné identifikovat bulku pohma-
tem. V  takových případech je pak 
šance na  uzdravení pacientek velmi 
vysoká. 

Novinka v léčbě rakoviny prsu v náchodské nemocnici: 
větší komfort pro pacientky i pro lékaře

VZPOMÍNKA
Dne 17.prosince 2020 by se dožil 65 let 

pan EMIL NOŽKA 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Markéta, dcera Markéta s rodinou, 
syn Lukáš s rodinou, vnoučata Tomík, Domík, Olík

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince uplynou čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila

paní Zdeňka Volková 
rozená Hüblová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 25 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová 
z Nového Města nad Metují.

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

Syn Ivan s družkou Jiřinou

VZPOMÍNKA
Dne 13.12.2020 uplynou tři smutné roky,

kdy nás navždy opustil

pan Miloš Svoboda
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Svobodova

VZPOMÍNKA
Dne 15. 12. 2020 uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustil milovaný tatínek,
manžel a dědeček 

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

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince 2020 uplynulo již 10 dlouhých let 

od chvíle, kdy nás navždy opustil

náš drahý tatínek a manžel 

pan Přemysl Bořek  
ze Šonova.

Stále vzpomíná rodina

Dne 1. 12. 2020 uplynulo 
smutných 6 let, kdy nás navždy 

opustil tatínek, dědeček a 
pradědeček

Stanislav Mádr
z Bražce. 

A dne 27. 12. 2020 uplynou 2 
roky od úmrtí naší milované 

maminky, babičky a prababičky 

Gertrudy Mádrové.
Stále vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 9. 12. 2020 je to dlouhých 20 let,

co nás opustil náš tatínek 

Josef Jakl 
a 25. 12. 2020 uplyne 18 let,

co nás navždy opustila naše maminka

Albína Jaklová z Kramolny.

S láskou vzpomínají děti s rodinami

pan Jiří Čepek z Náchoda
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Uplynul další rok, byl to rok pozna-
menaný epidemií koronaviru. Mnozí 
z Vás jste museli dodržovat vládní opat-
ření, která Vám nedovolila vykonávat 
svoje profesní aktivity, sportovní akti-
vity, atd. Ale přesto všechno jste to, jak 
po první, tak druhé vlně, zvládli. Tímto 
před Vámi smekám pomyslný klobou-
ček. A i přes tuto situaci jsem nesmírně 
rád, že jste se nepřestali zajímat o dění 
v našem městě a po celý rok mě oslo-
vovali a chtěli řešit věci, které Vás trápí, 
a  nebo jen zjistit informace o  tom, či 
onom. Měl jsem od Vás dost požadavků 
do  dopravní komise, které se ve  spo-
lupráci s  Radou Města podařilo reali-
zovat, např. stání pro záchranné sbory 
na  Mánesově nábřeží, lepší přístup 
z komunikace na chodník pro mamin-
ky s kočárky také v této lokalitě, rozšíře-
ní a dokončení chodníku na Denisově 
nábřeží, rozšíření linky MHD pro Vaše 
děti dojíždějící do školy v Bělovsi, lepší 
průjezdnost pro cyklisty v ul. E. Krás-
nohorské, a další a další věci. Všem moc 

díky za podněty. A právě v komunika-
ci s Vámi vidím smysl mojí práce.  My 
všichni jsme vlastně jeden tým, které-
mu jde o společnou věc, o naše město. 
Své nápady a postřehy mi můžete zasílat 
i na e-mailovou adresu, kterou nalezne-
te na stránkách města.

Nyní mi dovolte, abych Vám všem, 
kteří jste nezištně pomáhali v době co-
vidové např. v  šití roušek, nakupování 
seniorům, pečení dobrot a vození drob-
ného občerstvení našim zdravotníkům, 
moc a  moc poděkoval. Děkuji také 
skvělému týmu lidí městského úřadu 
za  vlídný přístup k  občanům. Děkuji 
panu starostovi Janu Birke, panu mís-
tostarostovi Janu Čtvrtečkovi za zabez-
pečení ochranných zdravotních pomů-
cek a všem radním při řešení krizových 
situací. Chtěl bych touto cestou také rád 
poděkovat za  poctivou práci strážní-
kům městské policie, dále celému týmu 
zaměstnanců TS Náchod, kteří se podí-
lejí na údržbě a čistotě města, městským 
hasičům za svoz ochranných pomůcek 
a desinfekcí všem potřebným.

Těším se a  se mnou i  celý náš tým 
na  vzájemnou spolupráci i  v  dalším 
roce. Chtěl bych Vám všem popřát 
šťastné a veselé vánoční svátky, buďte 
na sebe milí a laskaví, dětem přeji pod 
stromeček dárečky, které si vysnily, 
a nám všem přeji do nového roku 2021 
hlavně hodně zdraví, a ať se zase mů-
žeme setkávat na kulturních, sportov-
ních či jiných akcích.

Petr Jirásek,
zastupitel Města Náchoda

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi.

Rozhledna na Novém Hrádku 
je výjimečná stavba

Průmstav Náchod s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozhledna s  turistickým informačním 
centrem a  zázemím na  kopci Šibeník 
u  Nového Hrádku v  nadmořské výšce 
kolem 655 metrů, která vznikla z tubusu 
bývalé větrné elektrárny, byla dokončena 
stavební firmou Průmstav Náchod s.r.o. 
koncem letošního listopadu a  předána 
investorovi, kterým je městys Nový Hrá-
dek. Vyhlídková plošina vytvořená z ko-
vových roštů bude 32 metrů nad zemí. 
Turisté budou mít možnost dohlédnout 
třeba na hřeben Orlických hor, Krkono-
še, ale i na Kunětickou horu u Pardubic. 
Dosud jim v tom částečně brání stromy. 
Rozhledna bude na  páteřní turistické 
červeně značené trase, tzv. Jiráskově ces-
tě, která vede z Broumova přes Orlické 
hory až do Litomyšle. 
Příběh ocelové rozhledny na  Novém 
Hrádku se začal psát přibližně před 8 
lety, kdy představitelé městyse přemýš-
leli, jak využít torzo bývalé větrné elek-
trárny. Původně stály na  vrchu Šibeník 
od  roku 1995 čtyři větrné elektrárny 
soukromého provozovatele, které měly 
být v  roce 2011 nahrazeny jediným vě-
trníkem o větší výšce i výkonu. Nakonec 
však z projektu z ekonomických důvodů 
sešlo a  větrné elektrárny byly koncem 
roku 2012 demontovány vyjma jedno-
ho tubusu a trafostanice. Již v této době 
začala radnice městyse přemýšlet o pře-
měně ocelového tubusu na  rozhlednu 
a  trafostanici přebudovat na  turistické 
informační centrum. V roce 2014 proto 
v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře vy-
hlašuje architektonickou soutěž. Násled-
ně se s  jejím vítězem Ing. arch. Pavlem 
Suchým ze společnosti ABM architekti 
s.r.o. začala připravovat projektová do-
kumentace. První veřejnou soutěž vy-
hlásili v  zimě 2018, ale žádná firma se 
nepřihlásila. Druhá soutěž vyhlášená 
na  jaře 2019 byla zrušena, protože oba 
uchazeči výrazně překročili předpoklá-
danou cenu. Teprve třetí výběrové řízení 
z konce roku 2019 bylo úspěšné a vítě-

zem se stala regionální firma Průmstav 
Náchod s.r.o..
„Pro nás to byla svým způsobem výji-
mečná stavba. Jednak tím, že se jedná 
o  první rozhlednu, kterou Průmstav 
ve své historii realizoval. Potom také pře-
měnou komerčního objektu na zařízení, 
které slouží k turistickým účelům široké 
veřejnosti,“ říká o rozhledně a jejím zá-
zemí jednatel firmy Průmstav Náchod 
s.r.o. Vratislav Zítka. „Z  technického 
hlediska se jednalo o běžnou stavbu. Ale 
výjimečnost spočívá v celkové výšce ob-

jektu, která včetně nástavby tubusu pře-
sahuje 45 m. To tuto rozhlednu odlišuje 
od dosavadních staveb, které běžně rea-
lizujeme,“ dodává Zítka.

Stavba rozhledny na Ši-
beníku poblíž Nové-
ho Hrádku je součástí 
projektu Česko-polská 
Hřebenovka, jež za-

střešuje Euroregion Glacensis. Příští rok 
tomu bude 25 let, co euroregion působí 
na  česko-polském pomezí. Hřebenov-

ka je dosud nejrozsáhlejší projekt, který 
získal dotaci ve výši 87 mil. Kč. Hlavním 
smyslem projektu je obnovení historické 
dálkové trasy ve  směru Ještěd – Sněžka 
– Praděd. V loňském roce došlo ke kom-
pletnímu přeznačení turistického značení 
v celé délce trasy. V roce letošním jsou již 
dokončeny veškeré investice do turistické 
infrastruktury. Mimo Nového Hrádku 
jsou součástí projektu např. Rozhledna 
ve Vysoké Srbské, investice do TIS v Nera-
tově, ale i také rozhledna na Velké Deštné. 
„Rozhledna a  stavba infocentra na  No-

vém Hrádku je důležitou součástí celého 
projektu Hřebenovka. Jedná se o největší 
investici na  české straně. Jde o  unikátní 
využití nefunkčních objektů pro nový 
účel, který bude sloužit lidem. Spojení 
euroregion-rozhledny funguje již několik 
let. Úspěšné stavby rozhleden z minulých 
let jako jsou rozhledny Čáp v Teplických 
skalách nebo rozhledna Na Signálu jsou 
ze strany veřejnosti žádané. Nový Hrádek 
je velice unikátní svou výškou a řešením. 
Jsme rádi, že je tato stavba součástí na-
šeho projektu a  věřím, že turisté ocení 
dobrou práci dodavatele“, dodal Jaroslav 
Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.

„Na  vlastní realizaci zá-
měru se nám podařilo 
získat dotaci z  česko-pol-
ského projektu, bez ní by 
nebylo v možnostech měs-

tyse rozhlednu postavit,“ uvádí starosta 
městyse Nový Hrádek Zdeněk Drašnar. 
„Jsem rád, že se po  letech plánování, 
příprav a  shánění financí podařilo pro-
jekt dotáhnout do konce a rozhledna se 
zázemím pro turisty na Novém Hrádku 
bude moc přivítat první návštěvníky. 
Nemalou zásluhu na tom má i dodava-
telská firma Průmstav Náchod s.r.o., kte-
rá i za nepříznivých podmínek letošního 
„pandemického“ roku stavbu dotáhla 
do  úspěšného konce. Za  bezproblémo-
vou spolupráci bych chtěl nejen jim ale 
i  dalším osobám a  společnostem, které 
se na přípravě a vlastní realizaci podíleli, 
poděkovat,“ dodává po dokončení stav-
by rozhledny starosta Drašnar.
V současné době stavba veřejnosti ještě 
přístupná není, čeká se na její kolaudaci. 
Po  otevření bude rozhledna přístupná 
celoročně v  době klimaticky vhodných 
a zdraví neohrožujících podmínek, bude 
sloužit veřejnosti bezplatně a  fungovat 
bez obsluhy. Turistické informační cen-
trum s  otevírací dobou podle sezóny 
bude provozovat městys Nový Hrádek.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG 
V-A Česká republika – Polská republika, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254.

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006
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DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM I OBCHODNÍM PARTNERŮM 

ZA PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE A DO NOVÉHO 2021 
PŘEJEME PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ.

N.Město n/M-Býv. kotelna s pozemky k výstavbě byt. domu (1743 m2)...2380.000,-Kč
Č.Kostelec-Nadst.RD, poz. 1608 m2,fotovoltaika,krásná lokalita, ENB:D...k jednání
Náchod-Dobrošov-Amerika-Exkl. poz. k výst. (1960 m2) s chatou u lesa...1,59 mil. Kč
D.Radechová-Pozemek pro RD (1577 m2) se studnou a el. přípojkou...750 Kč/m2
N.Město n/M-Zděný byt 2+1,OV,63 m2,2 balkony,výměna za menší,ENB:G...1,89 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Klosova-Garsonka v OV, 27 m2, 1.NP se 2 sklepy, ENB:G...1,25 mil.Kč
N.Město n/M-Hrubá stavba vel. RD u náměstí,UP 330 m2,poz.354 m2...1,99 mil.Kč
Náchod-Březinova-Pronájem nových kanceláří (12-25 m2) ENB:C...150,-Kč/m2/měs.
Č.Skalice-Pronájem kanceláře (24 m2) s kuch. a WC,náměstí,ENB:G...4200,-Kč/měs.

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90
KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům
        CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
        POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Děkujeme všem našim 
zákazníkům a obchodním partnerům 

za  spolupráci v roce 2020. 
Přejeme všem klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a úspěšný nový rok 2021.

Pospíchal s.r.o.
Náchod, Kladská 69

Úpice, Zákopanka  1125

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2021
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

orgatex - náchod s.r.o.
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Vedení města Náchoda 
a zaměstnanci městského úřadu 

přejí příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a úspěchů 

v novém roce 2021              

Z  Typicky český vyřezávaný betlém 
poštmistra Františka Petiry v  Hořič-
kách nedaleko České Skalice vznikal 
uprostřed druhé světové války. F. Petira 
si tehdy koupil celou lípu. Do  vyřezá-
vaného rámu, který lemuje stylizovaný 
vinný list, zasadil betlém 150 centimetrů 
dlouhý a metr vysoký s figurkami 20 až 
25 centimetrů velkými. I  zde je ústřed-
ní scénou událost narození Ježíše upro-
střed Svaté rodiny kolem jesliček. Takřka 
20 figurek se díky spolupráci s přítelem 
zámečníkem Jaro pohybuje. V  kovárně 
kove kovář, ve  zvoničce zvoní zvonek, 
v kruhu se pohybují tři muzikanti: klá-
rinetista, basista a  dudák. V  kruhu se 
pohybují dva daráci, kteří nesou na tyči 
mezi sebou jelena, hostinský roznáší 
pivo, krejčí nese Ježíškovi šatičky. Ten-
to Petirův betlém má malované pozadí, 
znázorňující pohled na  krkonošské pa-
norama z  vršků od  Slatiny nad Úpou, 
kde Petira dříve poštmistroval. Nejpů-
sobivější z  celého betléma jsou věrně 
zobrazené památné stavby z  okolí Čes-
ké Skalice: domek Štěpánských, fara, 
sroubek a  kostelík z  Boušína, památná 
studánka v lese s úly, o nichž psal Alois 
Jirásek v románu „U nás“. Makety podle 
dr. Vladimíra Vaclíka, našeho erudova-
ného historika betlémů, jsou pořízeny 
velmi přesně a  mají i  dokumentární 
hodnotu. Podle terénních výzkumů 
dr.  Vaclíka na  Náchodsku jsou i  origi-
nální betlémy Anny Vítové z  Vysokova 
u  Náchoda, která zručně opracovávala 
špalíky dřeva z lípy a olše. Pozoruhodné 
jsou i  velké betlémské celky výtvarnice 

Jiřiny Vyčichlové z  poloviny 80. let 20. 
století. K  tvorbě betlémských figurek si 
zvolila slané těsto podobné těstu figurek 
vizovických. Z  něj hněte, suší a  „peče“ 
tradiční postavičky. Ve svých výtvorech 
nezapře obdivovatelku díla Josefa Čapka 
a má smysl pro osobité vidění a vtip.

   Ještě stojí za zmínku Braunův žíreč-
ský  betlém na  čtyřmetrové pískovcové 
stěně ve  Svatém lese u  Kuksu. Bohužel 
některé pískovcové betlémské výjevy 
byly při stavbě josefovské pevnosti van-
dalsky poškozeny. Představovaly zvěs-
tování pastýřů, příjezd a  klanění králů. 
Další tři metry široká pískovcová stěna 
poskytla materiál pro reliéf narození 
Páně a klanění pastýřů – celkem 26 figur. 
Celé betlémské dílo ve  Svatém lese vy-
tvořil slavný barokní sochař Matyáš Ber-
nard Braun (1684-1738) v  letech 1713 
až 1734.      Zároveň jako by zázrakem 
se zachovalo i  torzo jezuitského betlé-
ma v kostele sv. Anny v Žirči na Králo-
védvorsku, kde přečkal i  zhoubný po-

žár roce 1825. Zachráněné figury jsou 
60 centimetrů vysoké. Vyřezané hlavy 
a údy figur jsou spojeny drátem a oděny 
do textilií. Vcelku jsou vyřezáni dva an-
dělé.  Pozoruhodné jsou postavy a obli-
čeje Josefa a Marie. Traduje se, že některé 
figury jsou portréty představených jezu-
itského kláštera.

   Vánoční stromeček pronikl do Čech 
až na počátku 19. století. Poprvé ho prý 
vystrojil pro své přátele ředitel Stavov-
ského divadla v  Praze papá Jan Karel 
Liebich (1733-1822) snad v  roce 1812. 
Odtud se z  měšťanského prostředí roz-
šířil i na venkov, kde si stále dominující 
postavení držely betlémy a jesličky.  

(Použitá literatura:  Tři vynikající monografie 
a  soupisy předního znalce betlémů PhDr.  Vladimí-
ra  Vaclíka, Lidové betlémy v Čechách a na Moravě 
(Vyšehrad  1988),  Chrámové betlémy v  Čechách 
a na Moravě (Vyšehrad 1990) a  České betlémy (Inte-
gra 1994), a hodnotná  Malá encyklopedie Vánoc (2. 
vyd., Libri  2001) PhDr. Valburgy Vavřinové, z nichž 
jsme vděčně čerpali a  které doporučujeme k  četbě 
a studiu.)                                                         

PhDr. Jiří UHLÍŘ

O křesťanských Vánocích v době koronavirové (3.)

PharmDr. Lada 
Petránková

Jazyková škola
Překlady a tlumočení 
Němčina, angličtina

přeje všem svým
klientům a současným
i bývalým studentům 

hezké Vánoce
a v novém roce 2021 
mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a osobních 

úspěchů.

Gate
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GMS Racing team získal v sezóně 
2020 tituly Mistra České republiky 
v  absolutním pořadí jak v  soudo-
bých, tak i  historických automobi-
lech. V  současných automobilech 

zvítězil v absolutní klasifikaci Miloš 
Beneš - Osella FA30/Judd. Od prv-
ního závodu nenechal Miloš Beneš 
nikoho na pochybách, že obhajobu 
titulu z  roku 2019 myslí naprosto 

vážně a  ve  všech závodech zvítězil 
v absolutním pořadí. Plným počtem 
bodů tak získal pro GMS Racing 
team titul Mistra České republiky 
v absolutním pořadí. 

V  historických automobilech 
zvítězil v  absolutní klasifikaci divi-
ze 1 Milan Stejskal - LADA VFTS 
a  obhájit tak svůj titul Mistra Čes-
ké republiky z loňské sezóny. Milan 
Stejskal zvítězil i kategorii HA-KA4 
a třídě HA-KA4-D5. 

Michal Sedláček - FIAT Ritmo 
130TC obsadil v  roce 2020 v abso-
lutním pořadí divize 1 - 4. místo. 
V kategorii HA-KA4 se Michal Sed-
láček umístil na  3. místě a  ve  třídě 
HA-KA4-D6 obsadil 1. místo.

Text: RS, foto: Stránský

Miloš Beneš - Mistr České republiky v absolutním pořadí 

LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01  Náchod
T: 491 426 295
M: 721 633 381
E: stribrnyorel@seznam.cz

T. G. Masaryka 197
549 01 Nové Město nad Metují

T: 491 470 759
M: 606 739 348

E: lekarnaucernehoorla@o2active.cz

LÉKÁRNA
U ČERNÉHO ORLA

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Vánoční dárky pro celou rodinu?
Inspirujte se v našich lékárnách!

Přejeme všem našim zákazníkům 
a obchodním partnerům příjemné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 Práci v dynamicky se rozvíjející firmě

 Odpovídající mzdové ohodnocení

 Firemní bonusy

 řidičský průkaz skupiny C

 strojnický průkaz výhodou 

 práce ve vícesměnném provozu

 spolehlivost, flexibilita

 nástup ihned

 pravidelné pracoviště: Středisko volně ložených materiálů ve Smiřicích 

Bližší informace:
Martin Matyáš, e-mail: matyas@agrocs.cz, tel. 604 206 811

STROJNÍK - OBSLUHA ČELNÍHO NAKLADAČE  

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
 Odpovídající mzdové ohodnocení
 Firemní bonusy
 Služební telefon 

 řidičský průkaz skupiny T, případně C
 strojnický a VZV průkaz výhodou 

 polní práce se speciálním rozmetadlem taženým traktorem 
 spolehlivost, flexibilita
 nástup leden 2021 (dohodou)
 pravidelné pracoviště: skladové hospodářství Říkov

Bližší informace:
Ing. Petr Mařík, e-mail: marik@agrocs.cz, tel. 605 521 202

SKLADNÍK A ŘIDIČ TRAKTORU   

MV č.34/2016 Sb. 

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu
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*Pronajmu vybavený 1+1 s balkonem, OV, 
N.Město n. Met., ul. Klosova. Pouze spoleh-
livý podnájemník, od  ledna 2021. Nájem, 
služby, energie, internet - celkem 8.000,- Kč/
měs. Informace na tel.:  737 902 160
*Koupíme menší byt v N. Městě n/Met., nej-
lépe v nízkém podlaží, případně s výtahem 
nebo nabídneme výměnu za větší. Cena do-
hodou, tel. 704 126 072.
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Ná-
chodě, ul. Běloveská, včetně vybavené ku-
chyně. Okna bytu k řece. Nájem 8.900 Kč + 
energie + kauce. Tel. 774 224 446
*Pronajmu garzonku v  Novém Městě n. 
Met. Tel. 739 440 955
*Pronajmu byt 1+1 v bytovém domě ve Vel-
ké Dřevíči. Volný ihned. Veškeré informace 
na tel. 608 213 154.
*Koupím byt v Náchodě a okolí. Platba ho-
tově. Možnost převzetí vašeho úvěru. Tel. 
608 86 98 85
*Nabízíme možnost ubytování pro dělní-
ky (i  zahraniční) v  Náchodě ve  třech míst-
nostech se společnou kuchyňkou a  soc. 
zařízením. Kapacita cca 6 osob, pronájem 
jednotlivě i  celý byt. Cena dohodou. Tel. 
608 32 90 80

* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 
(75m2) v  Hronově, ul. T.G.Masaryka. 
Nájem 8.000Kč + energie + kauce. Tel. 
602 268 992

* Koupím byt v  osobním vlastnictví v  Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i  před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním, nebo 
možnost pronájmu. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709.

*Pronajmu garzonku v  Hronově. Přízemí. 
Tel. 608 66 77 30

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města nad 
Metují (cca 250 m od  autobusového nádra-
ží). Lze využít jako kancelář či poskytování 
služeb. Po kompletní rekonstrukci. Součástí 
je WC, umyvadlo a  další místnost. Prostor 
se skládá ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč 
za 40 m2 + energie.  Tel. 733 735 709
*Pronajmu garáž v  Červeném Kostelci, 
Langrova ul. (možný i  prodej garáže) tel. 
602 268 992

*Koupím les i  s  pozemkem. Jakékoliv stá-
ří. Může být malá výměra, nebo neudr-
žovaný. Napadený kůrovcem nevadí. Tel.: 
773 585 290

*Posilte imunitu proti kovidu! Černá 
ředkev 20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, tel. 
732 381 524 e-mail: vl.kocourek@seznam.cz. 
*Prodám ALU disk s  logem NISAN (foto 
zašlu). Tel. 602 103 775
*Prodám nepoužité plechové disky na pneu 
R14. Tel. 602 103 775
*Prodám nový dřevěný stojanový věšák 
W30, světlé dřevo - buk, výška 186 cm. Cena 
600 Kč. Tel.602 103 775
*Prodám pánský společenský oblek, plno-
štíhlá postava cca 180 cm. Kvalitní materiál, 
levně. Tel. 602 103 775
*Prodám rotoped značky Olpran,je zacho-
valý,málo používaný. Cena dohodou. Tel. 
číslo: 605 115 123
*Prodám kulečníkový stůl KARAMBOL 
C210, atyp. Loni nově potažený, málo hraný. 
Cena 12.000 Kč při rychlém jednání sleva. 
Spěchá. Tel. 724 078 566

*Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Koupím historické Rybářské věci. Mobil 
730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslu-
šenství - objektivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, 
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858
*Koupím hodinky PRIM a  náhradní díly 
na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, 
ciferníky, strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451

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

*Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i z období socialismu v jakémko-
li 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, nepotřebné i  poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek a  jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, obrazy, 
knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683

*Digitalizace VHS a 8mm filmu do vánoc. 
Tel. 606 629 767
*Převedu záznamy z  videokazet na  DVD 
nebo Flešku, levně. Tel. 777 554 484

*Prodám Peugeot 306, rok výroby 2000, 
STK 2022, nová spojka, modrá metalíza, za-
plac. eko daň. Tel. 739 577 461

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

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

TEL. 777 24 86 24 

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

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2021

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

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Úklid sněhu Náchod

Telefon
602 145 222

Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod. 

Dále provádíme odkrývky, rovnání 
pozemků, trhání kořenů. 

Požadujeme:
*Manuální zručnost
*Vyučení – strojní nebo elektro – výhodou

*Praxe s autogenem – výhodou

*Orientace v technické dokumentaci

*Spolehlivost, odpovědnost

Nástup dle dohody. Mzda 18.000 – 25.000,- Kč

BOHEMIA – Trafo s.r.o.

PŘIJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia-trafo.cz

Požadujeme:
*Manuální zručnost
*Vyučení – strojní nebo elektro – výhodou

*Orientace v technické dokumentaci

*Spolehlivost, odpovědnost

Nástup dle dohody. Mzda 18.000 – 25.000,- Kč

BOHEMIA – Trafo s.r.o.

PŘIJME
MONTÁŽNÍKA TRANSFORMÁTORŮ

Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia-trafo.cz

MARTIN A MARTINA XXII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

U nás NEPLATÍTE provizi - Vaši nemovitost prodáme ZDARMA!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz

první realitní ON-LINE KANCELÁŘ v Náchodě

Všem našim klientům - současným, 
minulým i budoucím      přejeme
krásné Vánoce a hodně zdraví,

klidu a pohody v novém roce 2021.

Ing. Martina Tichá Ing. Martin Tichý





Nabídne architektonická soutěž řešení problému bývalé Tepny?

Adventní
zamyšlení v době 
koronavirové

Doma i  ve  světě známá textilka 
Tepna sídlící v Náchodě zkrachovala 
v roce 2006. O rok později byly její 
prostory koupeny podnikatelem, 
jehož záměr byla výstavba velkého 
hypermarketu v blízkosti historické-
ho centra města. Po demolici v roce 
2013 se areál bývalé Tepny stal va-
dou na  kráse celého města a  také 
tématem městského zastupitelstva. 
To letos vyhlásilo veřejnou architek-
tonickou soutěž, kterou nám blíže 
popsal člen poroty Ing. arch. Aleš 
Krtička z Atelieru Tsunami.

Do soutěže se zapojily týmy a ate-
liéry z  České republiky i  zahraničí. 
Celkem obdrželo Město Náchod 26 
návrhů, které mají představovat ur-
banistické řešení areálu. Porotu, s Ja-
roslavem Wertigem v  jejím vedení, 
tvoří politická reprezentace, architek-
ti z regionu i celé republiky a dokon-
ce i 2 zahraniční porotkyně z Dánska 
a Polska.

*Pane Krtičko, jak hodnotíte do-
šlé návrhy z pozice porotce?

Došlé návrhy příjemně překvapily 
nejen mě, ale celou porotu, jak množ-
stvím, tak kvalitou. Na všech návrzích 
byla zřejmá snaha soutěžících najít 
vyvážené řešení pro celé rozsáhlé úze-
mí bývalého areálu Tepna, najít jeho 
vztah mezi historickým centrem měs-
ta, plhovským sídlištěm i  fungujícím 
výrobním závodem. To vše s  hledá-

ním dopravního řešení, vyvážených 
ploch zástavby a  zeleně, dobré kom-
binace různých typů bydlení, služeb, 
výzkumu a  dalších funkcí v  budoucí 
nové části města. Před porotou stál 
nelehký úkol – vybrat 5 návrhů, kte-
ré postoupí do druhého kola soutěže 
a  svoje návrhy dopracují na  základě 
doporučení poroty. Právě těchto 5 
finalistů se ve druhém kole utká o ví-
tězství. Za velmi cenné považuji, že se 
členové poroty dokázali po  celoden-
ním jednání na postupujících finalis-
tech jednoznačně shodnout!

*Tepna je dlouhodobým problé-
mem města. Myslíte, že výsledkem 
veřejné soutěže bude problém pro-
storu bývalého areálu Tepny vyře-
šen? Podaří se nakonec vítězný ná-
vrh, ať už bude jakýkoliv, opravdu 
zrealizovat?

Velkorysá mezinárodní soutěž 
bude teprve začátkem řešení problé-
mu bývalého areálu Tepny. Na zákla-
dě vítězného návrhu bude zpracová-
na závazná urbanistická studie, která 
bude řádně projednávána s  veřejno-
právními orgány a institucemi, zastu-
pitelstvem a občany města. Ze všech 
těchto jednání nepochybně vzejde 
řada námětů a  připomínek, které 
budou řádně zapracovány do studie. 
Finální studie bude zaregistrovaná 
a  stane se tak závazným dokumen-
tem pro další rozvoj území. Bude 

jakousi kuchařkou, která dá návod 
investorům a architektům, jak si mají 
v území počínat a stavebnímu úřadu 
nástroj, který účinně zabrání nevrat-
nému poškození území nekvalitní či 
nepatřičnou výstavbou.

Vítězný návrh bude nástroj 
k  dlouhodobému řešení a  rozvoji 
celého území. Jeho realizace se ne-
pochybně rozloží do delšího časové-
ho úseku a určitě se do ní promítne 
budoucí rozvoj naší společnosti. Svůj 
vliv budou mít i  celé řady faktorů – 
sociologických, finančních, kultur-
ních i technických, které mohou vést 
k  dílčím úpravám celého záměru. 
Důležité ale bude „udržet“ základní 
koncepci a postupně ji naplňovat!

*Chtěl byste něco k  soutěži do-
dat?

Rád bych poděkoval vedení města 
Náchod za tak velkorysý a odpověd-
ný přístup k  řešení tohoto palčivé-
ho problému. Je to příklad pro další 
města, jak v podobných situacích po-
stupovat. Mezinárodní veřejná soutěž 
je sice nákladná, zabere delší časový 
úsek a vyžádá si hodně úsilí od všech 
zúčastněných. To je však zárukou 
kvalitního, vysoce odborného a nezá-
vislého řešení, které jednoznačně při-
spěje k dalšímu rozvoji našeho města.

*Děkuji za rozhovor.
Daniel Vachek,

student žurnalistiky

V současné době mě znepokoju-
je v  naší společnosti přebujelý in-
dividualismus a egoismus, přílišný 
liberalismus a  relativismus. Rezig-
nace na hledání pravdy a spravedl-
nosti, zřeknutí se morálky obecně 
zakotvené ve  všeobecně božském 
a lidském Desateru BOŽÍCH PŘI-
KÁZÁNÍ. Ve  světě chybí dostatek 
lásky ke svým bližním i k TOMU, 
který nás svou Láskou přesahuje. 
Měli bychom být pokornější a při-
znat si, že my lidé svými silami 
na  vše nestačíme. Někteří schop-
nější myslitelé by to formulovali 
výstižněji a  precizněji, lépe než se 
o to pokouším já.

Se svými myšlenkami se Vám 
svěřuje Jiří Uhlíř, publicista

a bývalý středoškolský pedagog, 
Jaroměř - Josefov. 

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Akce 1.799 Kč
D Í V K A E C H A

LIBKA Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

NĚMČINA
Překlady – běžné, odborné, 
soudní (výpisy z obchod-

ního rejstříku, vysvědčení, 
oddací listy atd. 

s kulatým razítkem)

Tel. 603 440 969

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 21. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek ovoce a zelenina GLOBUS (vedle LIDLU) v Náchodě

Největší 
výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 
a v jeho okolí !

Balení stromků 
ZDARMA

Možnost ořezu kmenů


