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3. června 1935 se v Polici nad Metují narodil Václav Hybš, 

český hudebník, trumpetista, dirigent, hudební aranžér, 

kapelník tanečního Orchestru Václava Hybše.

Putování

za kamennými kříži
Trochu nečekaný úlovek vy-

táhl na  háčku náš spolupracov-
ník Josef Pepa Voltr při lovu 
ryb na  přehradě Rozkoš. Podle 
dostupných informací se jedná 
o škebli rybničnou, která je nej-
větším druhem měkkýše v České 
republice. Obývá klidné bahnité 
vody, větší rybníky, tůně, slepá 
či pomalu tekoucí říční ramena 
a  velké bažiny. Má dvě lastury 
tvořené z chitinu, vápence a per-
leťoviny, z nichž vysunuje svalna-
tou nohu, s jejíž pomocí se pohy-
buje a zarývá do bahnitého dna.

Městské muzeum v  Jaroměři 
ve  spolupráci s  Krkonošským mu-
zeem v Jilemnici vás zve na výstavu 
fotografi í nejzajímavějších středo-
věkých a  novověkých kamenných 
křížů z oblasti Českého ráje a Pod-
krkonoší. Výstava se koná od čtvrt-
ka 10. 6. do  30. 9. 2021. Vernisáž 
výstavy s  autorem komentovanou 
prohlídkou proběhne ve čtvrtek 10. 
6. v 17:30 hodin ve Stálé historické 
expozici v Josefově.

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

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací

a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2

část lze přebudovat
na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Zahradnické
práce

Tel. 724 173 560

Vízmburk se otevřel veřejnosti
Zřícenina hradu Vízmburk 

u  Havlovic na  Trutnovsku prošla 
důkladnou rekonstrukcí a  nyní je 
již otevřená návštěvníkům. Nové 
expozice v  zapomenutém a  před 
padesáti lety znovu objeveném 
hradu nabízejí pohled do  života 
jeho obyvatel v 15. století i postup 
archeologických prací, během kte-
rých byl hrad doslova vykopán ze 
země.

Slavnostního otevření hradu 
po  rozsáhlé rekonstrukci, na  které 
se podílel i  Královéhradecký kraj, 
se zúčastnilo poslední květnový 
víkend přes 500 lidí. Mezi nimi ne-
chyběla ani náměstkyně pro kultu-
ru Martina Berdychová. „Občanské 
sdružení Vízmburk odvedlo od své-
ho vzniku v  roce 2002, neskutečné 
množství práce. Díky vytrvalému 
úsilí jeho členů se podařilo tento go-
tický skvost nejen uchovat, ale také 
zpřístupnit veřejnosti, a já všem ve-
lice děkuji. Věřím, že se Vízmburk 
stane oblíbenou turistickou desti-
nací. O které jiné památce se v naší 
zemi hovoří jako o českých Pompe-

jích?“  uvedla náměstkyně Berdy-
chová.

Na návštěvníky čekají nové expo-
zice, které mají za cíl přiblížit histo-
rii hradu a také průběh archeologic-
kého výzkumu na  hradě a  činnost 
sdružení při jeho obnově. Jsou te-
maticky rozdělené, například v jed-
né místnosti se návštěvníci dozvědí 
o  historii hradu, v  jiné, jak se žilo 
na hradě v první polovině 15. stole-
tí. Turisté uvidí také velkou maketu 
hradu či originální architektonické 
prvky, které se na hradě našly.

Hrad Vízmburk byl založen nad 
řekou Úpou už před rokem 1279. 
Následně vystřídal několik majitelů, 
až se v roce 1330 stali jeho majitelé 
páni z Dubé. Tím posledním byl Jiří 
z Dubé, kterého si historie pamatu-
je jako významného představitele 
takzvané sirotčí šlechty, jak se na-
zvali radikální východočeští husité 
po smrti Jana Žižky.

Vízmburk je zatím otevřený 
jen v sobotu a v neděli, od červen-
ce do  září pak každý den od  10:00 
do 18:00 včetně pondělí.

SKLADEM
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Úpadek Nového Města nad Metují
Napsat tento článek mne přiměla 

situace v  našem městě v  posledních 
několika letech. Naprostá nečinnost 
radních, jejich nekompetentnost a ne-
schopnost rozvíjet naše město je totiž 
do  očí bijící. Rada ve  složení radní 
Hable, Maur, Němeček, Prouza, Ho-
vorka, Dostál a Hylský totiž žádný roz-
voj města už dlouho neřeší.

Udělal jsem si malý soukromý prů-
zkum v  okolních městech, jak to tam 
vypadá v  určitých oblastech života 
a  výsledek není pro nás, občany No-
vého Města, moc povzbudivý. Oslovil 
jsem před několika měsíci starosty 
Dobrušky, Červeného Kostelce, Jaro-
měře, České Skalice a  Opočna - tedy 
všechna města menší než Nové Město. 
Celý průzkum nebudu v tomto článku 
publikovat, protože by to bylo velice 
dlouhé. Vybral jsem proto několik zají-
mavých a podle mne důležitých témat 
pro nás občany.

Obecní byty - okolní města čer-
pají dotace na  opravu bytového fon-
du, Dobruška postavila v  letech 2001 
a 2005 obecní byty s dotací cca. 50%, 
nyní staví 17 nájemních bytů za cca. 30 
milionů s  dotací 90%. Co za  posled-
ních 10 let postavilo naše město?

Koupaliště - kromě České Skalice 
a  Červeného Kostelce mají všechna 
města veřejné koupaliště, které provo-
zuje město, Nové Město nemá žádné.

Sportovní hala - kromě Opočna 
mají všechna města sportovní halu 
nebo ji začínají stavět. Červený Kos-
telec - hala postavena s  dotací, nyní 

investice do  tělocvičen za  cca. 80-100 
mil. Kč, Jaroměř má halu za  cca. 120 
mil. Kč s dotací 80 mil. Kč, Česká Skali-
ce má malou sportovní halu, Dobruška 
začala se stavbou nové haly za 96 mil. 
Kč s dotací cca. 30 mil. Kč, Nové Město 
nemá opět nic.

Obecní pozemky pro výstavbu RD  
- všechna města kromě Jaroměře při-
pravovala nebo připravují pozemky 
k  prodeji buď zasíťované, nebo bez 
sítí, Dobruška prodávala naposledy 
12 zasíťovaných pozemků s  dotací 50 
tis. Kč na zasíťování. Na obecních po-
zemcích Dobrušky se staví 52 nových 
bytů družstevní formou dle SBD. Jaké 
pozemky připravuje naše město k pro-
deji?

Ostatní dotace - všechna města čer-
pají různé dotace na různé projekty, jak 
sociální tak kulturní. Buď na  to mají 
na radnici jednu pracovní sílu, nebo si 
na  jednotlivé projekty najmou externí 
firmu. Např. Dobruška má na  radnici 
jednu pracovní sílu na  plný úvazek, 
která se stará nejenom o získání dota-
ce, ale i o realizaci a kompletní vyúčto-
vání. Mimochodem Dobruška čerpala 
v roce 2020 dotace na ostatní projekty 
v celkové výši 12,7 mil. Kč, kolik čerpa-
lo naše město?

Zdroj: starostové jednotlivých měst
Co z toho všeho vyplývá pánové rad-

ní? Že naše město patří k těm horším 
a není to vina nás občanů. Vy se umíte 
jenom při svých zasedáních pochválit, 
jak je Nové Město výborné k životu, ale 
realita je jinde. Byty se nestaví, koupa-

liště nemáme, sportovní halu také ne, 
pozemky nejsou. Dotace se asi čerpat 
nedaří, protože to ve  městě není ni-
kde vidět. Máme na radnici už druhé 
volební období stejnou garnituru. Sta-
rostu Hableho, radní Maura, Prouzu, 
Němečka apod. a  k  ničemu to zjevně 
nevede, pouze k úpadku města ve srov-
nání s okolními městy. Tito radní naše 
město zcela jistě nespravují s péčí řád-
ného hospodáře.

Vážení spoluobčané, není už čas 
v  obecních volbách tyto radní vymě-
nit? Aby už nemohli našemu městu 
škodit svojí nečinností, neschopností 
a  tím, že se starají spíš o  svoje kšeftí-
ky než o rozvoj města? A vybrat lepší, 
kterým bude na  našem městě záležet 
a kteří budou pracovat pro občany a ne 
pro sebe ?

Na  závěr mi dovolte jednu úsměv-
nou příhodu. Kdysi jsem tyto dota-
zy p.  Hablemu položil osobně s  tím, 
že jsem za  příklad vydával hlavně 
Dobrušku. On na  to pouze s  ironic-
kým úsměvem řekl: „..... no jo copak 
Dobruška, těm se to investuje, když mají 
skládku ....“. Tak pane starosto Hable, 
pro Vaši informaci, výnos Dobrušky 
ze skládky v loňském roce byl 1,75 mil. 
Kč, přesto Dobruška zahájila investiční 
akci za 30 mil. Kč (obecní byty) a nyní 
staví halu za 96 mil. Kč. Takže ve sklád-
ce to asi nebude, že pane Hable a páni 
radní. Nebo možná bude, ale určitě ne 
v té dobrušské.

Mgr. Pavel Matouš,
Nové Město nad Metují

Kraj vybral projektanta na dostavbu 

náchodské nemocnice
Modernizace a dostavba Oblastní 

nemocnice Náchod bude pokračo-
vat druhou etapou. Z  výběrového 
řízení vzešel projektant nového 
pavilonu E a  adaptace pavilonu D. 
Investice za  zhruba 580 milionů 
korun umožní sjednocení a propo-
jení všech provozů. To přinese vět-
ší komfort pacientům i  personálu 
a úspory provozních výdajů.

Kraj již v  náchodské nemocnici 
postavil dva nové pavilony J a  K. 
Nyní plánuje zbourat pavilon E v je-
jich sousedství a vybudovat na jeho 
místě nový objekt. Do něj se násled-
ně přestěhují zbylá oddělení z hor-
ního areálu nemocnice.

„Modernizace náchodské nemoc-
nice bude pokračovat druhou etapou, 
která zajistí, že všechny lékařské obory 
budou fungovat v  jediném kompakt-
ním areálu. Díky tomu poskytneme 
pacientům větší komfort a  dosáhne-
me nemalých provozních úspor,“ říká 
hejtman Martin Červíček.

„Pavilon E je nejstarší stavbou 
v celé nemocnici a dnes je už ve velmi 

špatném stavebně-technickém stavu. 
Nahradit by ho měl nový pavilon, 
v  němž bude umístěné celé interní 
oddělení z  horního areálu, dialýza, 
část dětského oddělení, urologie, on-
kologie a cytostatika. Bude zde také 
technické zázemí, chybějící sklady, 
šatny a  archiv,“ popisuje první ná-
městek Pavel Bulíček odpovědný 
za  oblast inovací, investic a  infor-
mačních technologií.

Náplní druhé etapy moderniza-
ce bude vedle demolice a  výstavby 
nového pavilonu E také adapta-
ce stávajícího pavilonu D, kam se 
přesunou laboratoře a  transfuzní 
stanice. Za  kompletní projektovou 
dokumentaci a  autorský dozor za-
platí kraj 22,5 milionu korun bez 
DPH. Fyzicky by druhá etapa moh-
la začít v roce 2022. Skončit by pak 
měla do roku 2024. Předpokládané 
investiční náklady jsou 580 milionů 
korun bez DPH. Vedení kraje od-
haduje snížení nákladů na personál 
a dopravu mezi areály až na 34 mili-
onů korun ročně.                        (MF)

Fasáda školy vyobrazí 

dílo Karla Čapka
Stavbaři během června zahá-

jí práce na  zateplení šesti budov 
Střední průmyslové školy, Odborné 
školy a  Základní školy Nové Měs-
to nad Metují. Kromě energetické 
úspory dostanou budovy nová okna 
a  fasádu, z  níž část ponese úryvek 
dramatu R.U.R. spisovatele Karla 
Čapka. Náklady na projekt činí té-
měř 48 milionů korun. Hotový by 
mohl být v roce 2023.

„V  rámci snížení energetické ná-
ročnosti dojde u  šesti budov k  za-
teplení obvodového pláště a výměně 
oken. Za stavební práce kraj zaplatí 
47,7 milionu s DPH, přičemž rekon-
strukci provede společnost PS-STAV 
Náchod. Stavba poběží maximálně 
na  dvou budovách současně a  do-
končení celého projektu tak plánu-
jeme do  dvou let,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast inovací, inves-
tic a  informačních technologií Pa-
vel Bulíček.

Netradiční pojetí bude mít část 
fasády jedné z budov, která ponese 
text dramatu R.U.R. světoznámého 
spisovatele a rodáka z Malých Sva-
toňovic Karla Čapka. Černý text 
na bílém podkladu doplní šedá bar-
va fasády zbývajících budov.

„Pro kvalitní odbornou výuku 
je nezbytné především kvalitní vy-
bavení učeben a  celková úroveň 
prostředí v každé škole. Projekt za-
teplení novoměstské průmyslovky 
znamená nejen zlepšení prostře-
dí a  podmínek pro žáky a  učitele, 
ale pro kraj jakožto zřizovatele to 
znamená nemalou úsporu finan-
cí za  energie do  budoucna. Věřím, 
že odkaz na  dílo jednoho z  našich 
spisovatelů upozorní na  novoměst-
skou průmyslovku a  do  budoucna 
jí přivede nové žáky,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro oblast školství 
a sportu Arnošt Štěpánek.

Podvodníci řádili hlavně v Nováči 
Vyšetřovatel z  oddělení obec-

né kriminality územního odboru 
Náchod koncem května obvinil 
z  trestného činu podvod 77letého 
muže a  jeho 52letou dceru. Kla-
de jim za vinu, že během necelého 
roku pod různými záminkami vy-
lákali z 53 občanů téměř 1,7 milió-
nů korun a  o  dalších nejméně 380 
tisíc korun se pokusili. Společně vy-
mýšleli různé záminky a  legendy, 
na  jejichž základě muž  aktivním 
jednáním peníze z  lidí lákal. Nej-
častější záminkou měla  být kauce, 
kterou měla dcera zaplatit za  způ-
sobenou  autonehodu. K  podvod-
ným  jednáním dávala impulz své-
mu otci dcera, která peníze užívala 
jen pro svoji potřebu tak, že je pro-
sázela nebo prohrála ve virtuálních 
počítačových hrách. V  úmyslu zís-
kat majetkový prospěch,  využíval 
muž své dobré pověsti a důvěřivosti 
lidí. Všem  sliboval  vrácení peněz 
či vykonání protislužeb, například 
výroby kuchyňské linky.  Oba však 
neměli v úmyslu získanou hotovost 
poškozeným dát zpět, protože jim to 

ani neumožňovala jejich majetková 
situace. Jen pár lidem vrátili nepa-
trnou část vypůjčených prostřed-
ků a  to pod hrozbou jejich udání.   
Policisté z  evidencí zjistili, že žena 
byla v roce 2015 za obdobnou trest-
nou činnost nepodmíněně na  5,5 
roku odsouzena. V  roce 2014 bě-
hem 4 měsíců vylákala od  svých 
16 známých s  příslibem výhod-
né směny za  Euro či smyšleného 
zhodnocení finančních prostředků 
přes 9,5 milionů korun. Brány vě-
zení opustila na konci června roku 
2018 s 6letou zkušební dobou a do-
hledem. Z  tohoto důvodu policisté 
podali podnět na  uvalení vazby, 
který soudce akceptoval. Její otec 
zůstal na  svobodě. Oběma hrozí 
trest odnětí svobody od 2 do 8 let. 
Lze předpokládat, že v průběhu vy-
šetřování budou prokázány oběma 
obviněným osobám další skutky. 
Vyzýváme proto občany z  Nového 
Města nad Metují a jeho okolí, kteří 
půjčili těmto lidem peníze, aby se 
ozvali na linku 158, nebo se dostavi-
li na jakoukoliv policejní služebnu.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší pozemek se stavbou chalupy 
nedaleko města Náchoda, v její klidné 
části Babí. Chalupa je určena k celko-
vé rekonstrukci, případně k demolici 
a vznikne místo pro výstavbu nového 
bydlení. Pozemek se nachází u hlavní 
komunikace.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem v Úpohlavech ...................................................5 795 000,- Kč
Družstevní byt 3+1 v Náchodě, lodžie s výhledem na zámek ...........................................2 290 000,- Kč
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.

Cena: 1 590 000,- Kč

Ratibořice

zahájily sezónu
Památkové objekty v  Ratiboři-

cích, zámek, mlýn a  Staré bělidlo 
jsou od 1. června otevřeny pro ve-
řejnost dle návštěvní doby a s plat-
nými hygienickými opatřeními. 
Ale různé doprovodné akce jsou 
zatím do konce června zrušeny.

O ruském umění
Každé sudé pondělí od  18:00 

hodin Galerie výtvarného umění 
Náchod na  svém facebooku vysílá 
cyklus přednášek o  ruském umě-
ní 18. a  19. století. Přednášející 
PhDr.  Julie Jančárková seznamuje 
diváky v souvislosti s architekturou, 
malbou, užitým uměním a módou 
s osobností cara Petra I., a jeho dce-
rou Alžbětou a dalšími panovníky.

VZPOMÍNKA
Dne 10. června 2021 uplynou
2 smutné roky od okamžiku,

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček,  

pan Václav Rejzek z Náchoda.

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

Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 5.6.2021 uplynou tři smutné roky, 

kdy nás navždy opustil
pan Jan Pěčonka 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.

S láskou vzpomíná manželka Alena 
a syn Jan s rodinou

 
VZPOMÍNKA

Dne 5. června 2021 uplyne 10 
let, kdy nás navždy opustil náš 

tatínek a dědeček 
pan Jaroslav KOSINKA

a  dne 11. března 2021 uplynulo 
8 let, kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička  

paní
Jaroslava KOSINKOVÁ.

Stále vzpomínají syn Jaroslav s manželkou Janou a vnoučata s rodinami
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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: Požadujeme: Nabízíme: 

SLEVA 
NA NA AFTU A BA ENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

NONSTOP 
BEZOBSLUŽNÝ 

TANKOMAT 
S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kčr

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kčr

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kčr

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86
550 01 Broumov
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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Malé
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Autobusové
nádraží

Barvířské nám. 86

STŘEDISKO BROUMOV

TEL. 777 24 86 24 

K

O

U

P

Í

M

K
V
Ě
T
I
N
O
V
É

S
T
Ě
N
Y

TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

JARNÍ 

  SLEVY 
      NA UHLÍ

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

Volejte:
775 720 820
491 428 594

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Skládání: volně i pásovým dopravníkem   
Sortiment: balené uhlí, uhelné brikety, 
              dřevěné brikety, štípané dřevo

LEDVICKÉ UHLÍ
           DŮL BÍLINA

PALIVA

chemické výrobní družstvo

 významná společnost v oblasti výroby a prodeje kosmetiky

a nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují 

vypisuje výběrové řízení na pozici:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

V případě, že vás naše nabídka zaujala, zasílejte životopisy 

na adresu: lambertova@detecha.cz., telefon: 491 477 133

Požadujeme:  dosažené vzdělání: SŠ vzdělání ekonomického směru
 praxe na stejné nebo podobné pozici min. 3 roky
 velmi dobrá znalost práce na PC, MS Offi  ce
 znalost podvojného účetnictví a souvisejících předpisů

      včetně daňových
 pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost  

Náplň práce:   vedení účetnictví společnosti
 sestavení účetní závěrky
 příprava podkladů pro audit
 vypracování přiznání k DPH
 příprava podkladů pro DPPO

Nabízíme:   pružná týdenní pracovní doba 37,5 hod
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování, penzijní a životní pojištění
 školení dle potřeb
 nástup dle dohody – podzim 2021
 místo výkonu práce - Nové Město nad Metují, ul. Krátká

MV č.34/2016 Sb. 

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

PUPU (větší, fena, 3 roky) a ČIKO 
(menší, pejsek, 10 let) – Tohle je 
správná dvojka, která bez sebe nedá 
ani ránu. K nám se dostali po smrti 
paničky. Jsou na  sebe velmi fi xova-
ní a  tak rozhodně hledají nový do-
mov pouze spolu. Jsou zvyklí bydlet 
doma. Pupa a Čiko jsou takoví ne-
nároční, milí pejsci. Oba jsou očko-
vaní, čipovaní a kastrovaní.

PEJSCI
K ADOPCI

KONTAKT: 608 524 973
E-MAIL: UTULEKLUKAVICE

@SEZNAM.CZ
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Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec

PŘIJME učitele s aprobací
MATEMATIKA, případně informatika nebo fyzika

- na úvazek 1,00

- Požadujeme VŠ vzdělání v pedagogickém nebo 
ing. směru s pozitivním vztahem k matematice 
a dětem.

- Nabízíme přátelský kolektiv, možnost sebereali-
zace a vzdělávání se.  

- Nástup od 1. 9. 2021.

CV zasílejte na adresu zsvhejny@zsvhejny.cz  
Informace na tel. 724 204 401

Petice

proti hnojišti
Celkem 1664 podpisů se podařilo 

shromáždit pod petici, která poža-
dovala přemístění polního hnojiště 
založeného nedaleko od  pramenů 
léčivé vody v  mariánském pout-
ním místě Rokole.  Podrobně jsme 
o  problému možného znehodno-
cení kvality vody psali v  ECHU 
č. 11. Petice byla v minulém týdnu 
zaslána hejtmanovi Královéhradec-
kého kraje a nyní petiční výbor čeká 
na její projednání v příslušných or-
gánech kraje. (Foto: Zdelov.cz)

Když vzrostlé stromy překážejí výhledům
Kácení stromů v  parcích, alejích 

nebo na  jiném prostranství obvykle 
vzbudí nelibou pozornost veřejnosti. 
Jsou ovšem situace, kdy zlikvidová-
ní nebo dokonce nevysazení stromů 
je lidmi kvitováno s  povděkem. To 
nemám na  mysli problém ohrožení 
občanů nebo majetku, ale spíš este-
tické hledisko. Zkrátka jsou případy, 
kdy stromy překážejí. Připomeňme si 
někdejší vyhlídková místa ve skalních 
oblastech, kde nyní místo do krajiny 
hledíme do korun smrků.

I  v  Náchodě a  okolí jsou lokali-
ty, kde stromy nejsou příliš žádoucí. 
Když půjdeme kolem restaurace Vy-
hlídka k Jiráskově chatě na Dobrošo-
vě, rozevře se před námi fotogenický 
pohled na louku, kterou korunuje Jur-
kovičova stavba s  rozhlednou. Tedy 
tak tomu bylo, dokud někdo nedostal 
nápad vysadit před ni skupinu jehlič-
nanů a  tím významnou architekturu 
z této strany zastínit.

Kousek opodál za  chatou směrem 
k  osadě Polsko někdo vztyčil upro-
střed louky jako memento vysoký 
dřevěný kříž – působivý, doslova 
minimalistický symbol, viditelný ze 
všech směrů. Existují ale takzvaní vy-
lepšovatelé dokonalého. A tak se dnes 
tento symbol tehdejšího protirežim-

ního odporu ukrývá uprostřed čtyř 
vzrostlých listnáčů.

Vážný problém zažívají naše nej-
vyšší hory Krkonoše, respektive je-
jich louky, které v  minulosti plnily 
účel jako pastviny. A  dnes, kdy už 
tuto funkci ztratily, nenahraditelně 
zarůstají vlivem přirozeného semen-

ného náletu. Doufejme, že se alespoň 
na některých místech podaří zachrá-
nit, co je na těchto horách tak unikát-
ní – prostranství plná luční květeny 
a uprostřed nich rozeseté horské bou-
dy.

Města mívají na  koncích bulvárů 
nebo na  vyvýšeninách výrazné do-
minanty – významné architektonické 
počiny, vítězné oblouky a  podobně. 
Od okolí náchodského nádraží by se 
nám skýtal zajímavý pohled na návrší 
zvané Kašparák s  právě dokončova-
nou a  podle mého názoru zdařilou 

renovací tří osově souměrných bu-
dov. Jistě bylo původním záměrem 
architekta, aby dominanta skutečně 
dominovala, a nikoli aby byla zahale-
na přerostlými velikány.                           

-rmáše-

Reklama
a inzerce
v Polsku

Billboardy
Noviny
Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko
Více informací

na tel. 602 103 775
e-mail: echo@novinyecho.cz Tel. NONSTOP: 602 145 222

Náchodská nákladní přeprava

Provádíme:
skrývku pozemků
trhání kořenů a pařezů, naložení

         a odvoz materiálu
         včetně ULOŽENÍ na skládku

Sklápěčka 8 tun.

MBR BUS s.r.o.

Nakladač UNC

Nejen
pro

fi rmy!
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*63letý z  Náchodska hledá ženu, 
která už také nechce být sama a chce 
užít nejenom letošní léto ve dvou. 
Tel. 739 777 497
*57letá hledá k seznámení muže do 
60 let z Náchodska. Tel. 774 278 277.

*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30

* Dlouhodobě pronajmu byt 
1+1 po celkové rekonstrukci, I. 
NP, jižní strana, obytná plocha 
50 m2, balkón, 2x sklep. Lokalita: 
Nerudova ulice v České Skalici. 
Kontakt: bytcs1@gmail.com

*Pronajmu byt 1kk v centru Ná-
choda, velikost 40,5m2 ve 3. podlaží 
s výtahem. Předsíň, WC, koupel-
na a obytná místnost s kuchyňkou. 
Nájemné 6000,-Kč, energie 1500,-
Kč, kauce 10.000,-Kč. Volný ihned. 
Tel:608219982

*Mladá   rodina     koupí   byt v Ná-
chodě   nejlépe na sídlišti u nemoc-
nice. Nebráníme se i jiným   lokali-
tám. Platba v hotovosti. Za případné  
nabídky   děkuji. Tel. 737  143  413, 
604 887 945 volat  kdykoliv. 
*Pronajmu dlouh. byt 2+kk 46 m2 + 
terasa v příz. zrek. byt. domu v Dol-
ní Radechové, parkování u domu. 
Nájemné 6.000,-Kč + zál.2.500,-Kč 
+ el. +kauce, volný od 8/21, tel. 608 
90 30 50. *Pronajmu dlouhodobě 
byt 1+kk na sídlišti SUN v Náchodě. 
Tel:733 686 485
*Pronajmu dlouhodobě byt v  OV 
2+kk 40 m v Náchodě (sídliště u ne-
mocnice), volný od 1.7.2021. Celko-
vé měsíční náklady 7.000 Kč. Vratná 
kauce 10.000 Kč. Tel. 604 437 128

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra 
Nového Města nad Metují (cca 250 
m od autobusového nádraží). 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
*Pronájem velké garáže v Bělov-
si. Možnost garážování obytných 
přívěsů, nákladních a osobních 
vozidel. Cena 1000 Kč os. aut. za 
měsíc, obytný přívěs 1400 Kč, ná-
kladní vozidlo 1500 Kč. Telefon 
602 145 222

*Koupím les i s pozemkem. Jakéko-
liv stáří. Může být malá výměra, nebo 
neudržovaný. Napadený kůrovcem 
nevadí. Tel.: 773 585 290
*Prodám chatku na Rozkoši, která 
se skládá ze 2 buněk, 150000 Kč. Je 
nutné odvézt na vlastní pozemek. 

Prohlídka nebo foto na požádání. 
Bližší info po tel.728 951 232

*Prodám palivové dřevo, listnaté a 
jehličnaté, tel. 728 826 486
*Prodám nový masivní zahradní 
set. Stůl fošnový a 2 x masivní foš-
nová lavice. Rozměry: stůl cca 180 
x 70cm, výška 75 cm, lavice délka 
180 cm síla 4,5 cm. Cena 3900,- tel: 
778 773 290 volat po 15. hod.
*Prodám pomůcky pro oso-
by tělesně postižené. Zvedák do 
vany   za  2.000,- Kč.  Toaletní křes-
lo  za  2.000,-Kč. Ekologické WC  za 
1.400,- Kč. Invalidní vozík za 3.000,- 
Kč. Polohovací postel s hrazdou za 
7.000,-Kč. V případě zájmu volejte 
na 730 808 035
*Prodám starší pingpongový stůl. 
Tel. 604 203 001
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 
cm, světlý buk. Foto zašlu a plecho-
vé disky na FABII apod. auta. Tel. 
602 103 775
*Nabízíme palivové dřevo štípané 
v délkách 25, 33, 40, 50,60 cm, smrk 
od 600 Kč/prms, tvrdé od 1100 Kč/
prms. Dále nabízíme možnost štípá-
ní vašeho dřeva u vás nebo přímo v 
lese do max. průměru kmene 40cm. 
Možnost odvozu, kapacita vleku až 
20 prms. Telefon 725 071 731

*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451

*Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683

*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou po-

zůstalost. TEL.: 722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i díly, 
např. od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

* Zpracování účetnictví, daňové 
evidence a mezd. Volejte tel. 604 
154 263.

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či 
bytech, včetně odvádění entit. Dis-
krétně. Vyhledám geopatogenní 
zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování nega-
tivů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*Hledám někoho, kdo provede 
hydroizolaci terasy a balkonu na 
domku v Náchodě. Tel. 603 865 112
*Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku, levně. Tel. 777 
554 484.

*Koupím jakýkoliv motocy-
kl JAWA s doklady i bez a nové 
náhradní díly. Tel.: 777 222 232

BYTY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Hledáme zaměstnankyni 
na pracovní místo

šičky ve výrobě
Více informací

na tel.: 777 737 124

Mokrá pedikúra

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Prodejna: Palackého 162, Jaroměř
Otevřeno: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

tel.: 739 932 231

baz. chemie a příslušenství
bazény, písek, sůl, atd.

vše na stránkách
www.bazenek.eu

HledámeSEZNÁMENÍ

Vyklízení a likvidace 

Přijmeme zaměstnance 
na dobu neurčitou na pozici

 

Nápln práce: prodej nábytku, montování nábytku,
rozvoz zákazníkům, grafické návrhy interiérů,

ř.p. sk. B, těžší fyzická práce
 

Tel.: 608 480 700

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
přijmou do pracovního poměru:

Obsluhu čistírny odpadních 
vod v Teplicích nad Metují

Nabízíme:
30 dní dovolené

příplatky za prostředí

Požadujeme:
ŘP B

Nástup možný ihned.

Nabídky s životopisem zasílejte
do 17. 6. 2021 na adresu:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
paní Škodová

Kladská 1521,
547 01 Náchod

nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

VOLNÁ
PRACOVNÍ

MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě n. Metují 
přijme na pozice:

Obchodní manažer
s technickým zaměřením
Získávání nových zákazníků 
a péče o zákazníky stáva-
jící; evidence objednávek; 
zpracování plánů výroby 

soustružených dílů včetně 
jejich sledování a následného 

vyhodnocování.
Znalost německého příp. 

anglického jazyka 
podmínkou

Ukončené středoškolské nebo 
vyšší vzdělání v oboru strojí-

renství výhodou.

Obsluha dlouhotočných 
automatů, nebo CNC

soustruhů do třísměnného 
provozu,

ukončené středoškolské vzdě-
lání výučním listem ve strojí-

renském oboru je podmínkou.

Obsluha galvanických 
linek

do třísměnného provozu,
výuční list podmínkou.

Nástup ihned,
praxe výhodou

Informace: pí Martinková
tel. 491403113,

nebo eltn@eltn.cz

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

Pracovní příležitost nebo přivýdělek
Přijmeme muže – ženy na lehkou práci

skládání a distribuce letáků 
Místo výkonu práce:  Náchod

Pro ZTP možnost trvalého pracovního poměru.
Na VPP (brigáda) jako přivýdělek vhodné pro důchodce,

studenty, ženy na MD apod. 
Více informací na tel. 603 990 636

AUTO - MOTO

Do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu, točení zmrzliny.

Vhodné pro studenty i důchodce

Více info na tel.: 731 457 620
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Mladí atleti závodili na sídlišti
Sportovní oddíl SKI Police nad Metují uspořádal v neděli 23. května běh 

sídlištěm ve všech věkových kategorií. Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřej-
ce z Náchoda odjela skupinka mladých atletů, aby si po dlouhé době ověřili 
výkonnost, a to především v porovnání s lyžaři našeho regionu. Nejlépe se 
umístila v kategorii starších žákyň v běhu na 1200 m Adéla Vajsarová, která 
doběhla na druhém místě. Dobře si vedly i děvčata Macurovy, kdy v běhu 
na 800 m nejmladších žákyň skončila Alice na 3. místě těsně následována 
sestrou Adélou.

Historie skrytá pod asfaltem
Původní povrch z žulových kostek je dobře vidět při prováděné rekon-

strukci silnice ve Velkém Poříčí. Právě špatné podloží je důvodem kom-
pletní obnovy zmiňované komunikace, která bude probíhat po  etapách 
během dvou let. Okresní silnice Náchod – Hronov byla poprvé slavnostně 
otevřena v roce 1868. Zda již v té době byla vydlážděna žulovými kost-
kami, se nám nepodařilo zjistit. Ale z  historie běhu Hronov - Náchod 
vyplývá, že první ročník v květnu 1928 se běžel po této silnici z důvodu, 
že „silnice je dobrá a pravidelně udržovaná, dá se běžet i po nedlážděných 
okrajích na dost velkých úsecích“. Žulové kostky na obrázku tak mohou 
být i víc jak sto let staré.

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

V sídle kraje se jednalo o návratu lokomotivy Ringhoffer 

zpět do Jaroměře
Posun v  příběhu akumulátorové 

lokomotivy Ringhoffer č. 2, kterou ne-
dávno nechal vlastník společnost Čepro 
převézt z  železničního muzea Výtopna 
v  Jaroměři do  Národního technického 
muzea v  Chomutově, by mohl nastat 
díky jednání v sídle Královéhradeckého 
kraje. Hejtman Martin Červíček sezval 
k  jednomu stolu zástupce obou stran, 
aby si nastavili podmínky spolupráce 
s  hlavním cílem – dostat lokomotivu 
zpět do  regionu. Právě kraj by v  tom 
mohl sehrát důležitou roli.

„Osud jaroměřské lokomotivy 
Ringhoffer mi není lhostejný. Pánové 
z  místního železničního muzea dlouhá 
léta o  unikátní stroj pečovali a  nyní se 
ho museli vzdát ve prospěch Národního 
technického muzea, kterému ho vlastník, 
společnost Čepro, daroval. Vlastnictví 
unikátního exponátu je nepopiratelné, 
chceme však nastavit další spolupráci 
obou subjektů tak, abychom se dočkali 
dne, kdy se lokomotiva třeba jen na čas 
vrátí zpět do  našeho regionu,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček, který k  jed-
nání sezval obě zainteresované strany. 

Za  Národní technické muzeum 
jednal generální ředitel Karel Ksandr 
a  ředitel odboru železničního muzea 
Michal Novotný. Jaroměřské železnič-
ní muzeum zastupovali Bohuslav Ško-
da a Pavel Černý. Setkání se zúčastnila 

také náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za  kulturu 
a  ředitel Muzea východních Čech Petr 
Grulich. „Obě strany představily pod-
mínky, za kterých by budoucí spolupráce 
mohla probíhat. Královéhradecký kraj, 
respektive Muzeum východních Čech by 
jim v tom mohlo podat pomocnou ruku 
tak, že by spolupráci zaštítilo,“ doplnila 
náměstkyně Martina Berdychová.

Výsledkem setkání je tak první 
důležitý krok pro budoucí kooperaci 
regionu s  Národním technickým mu-
zeem, které má pobočky po celé repub-

lice. „V blízké době by Národní technické 
muzeum mohlo do  Jaroměře zapůjčit 
několik exponátů ze své obrovské sbírky 
železniční techniky. Věřím, že spolupráce 
se osvědčí a otevře tím cestu návratu naší 
unikátní mašinky zpět,“ dodal hejtman. 
Míč je nyní na straně Národního tech-
nického muzea, které připraví smluvní 
dokument, v němž by figurovala jak Vý-
topna Jaroměř, tak i kraj a jeho Muzeum 
východních Čech. Ty budou partnerem 
spolupráce a zároveň mediátorem cesty 
lokomotivy Ringhoffer zpátky do  Krá-
lovéhradeckého kraje.

Jiří Uhlíř - služba lidem a vědě
PhDr.  Jiřího Uhlíře znají nejen čte-

náři ECHA jako autora literatury fak-
tu, bibliografa a  filmografa, publicisty, 
bohemisty a  historika a  regionálního 
přispěvatele do  řady novin, zpravoda-
jů a  časopisů. Jiří Uhlíř se narodil 21. 
4. 1937 v  obci Jasenná na  Jaroměřsku 
a je absolventem Vysoké školy pedago-
gické v Praze a PGS Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v  Praze, kde získal 
titul doktor filosofie. Poté od roku 1961 
působil téměř 40 let jako středoškolský 
pedagog na Střední lesnické škole (SLŠ)
v Trutnově.

Nedávno jste oslavil 84. narozeniny 
a stále aktivně píšete příspěvky, recen-
ze a  vydáváte publikace. Vaším mo-
ttem je „Služba lidem a vědě. Milovat 
znamená chtít dobro pro toho druhé-
ho.“ Co to pro Vás znamená?

Mám rád lidi a  chci sloužit svým 
bližním i  vědě. Proto píšu o  osobnos-
tech medailonky a  vytvářím o  nich 
pozitivní image, což u  nich navozuje 
radost. Desítkami odborných soupisů, 
bibliografiemi a filmografiemi ulehčuji 
heuristiku badatelům a vědcům. Pova-
žuji se za amatérského bibliografa a fil-
mografa. Přesto experti doceňují přínos 
mých zejména bibliografií českoslo-
venského lesnického školství za  roky 
1850-1992 pro soupisové písemnictví 
evropské.

Jak je to s  Vaší publikační a  pedago-
gickou činností?

Do 30. dubna 2021 se mně podařilo 
vydat takřka 40 samostatných brožur 
a  knih, natočit 14 amatérských doku-
mentárních filmů, opublikovat přes 
3000 článků ve vícero jak 155 různých 
titulech periodik, almanachů a  sbor-
níků. Podílel jsem se na výchově a vý-
uce více jak 3200 budoucích lesníků 
v  denním i  v  dálkovém studiu na  SLŠ 

Trutnov. Od 70. let jsem průkopníkem 
filmové a  informatické výchovy v Čes-
ku. Proto mě přizval Výzkumný ústav 
odborného školství v Praze ke zpraco-
vání průkopnické novinky, ke ztvárnění 
vůbec prvních novátorských inovač-
ních statí Základy informatiky a  Jak 
pracovat s informacemi ve čtyřech stře-

doškolských učebnicích českého jazyka 
vydaných SPN v  Praze v  11 vydáních 
(1980-1992) v  nákladu cca 650 tisíc 
výtisků. Šlo zcela o  inovaci, novinku, 
kterou jsem editoval již v březnu 1979 
jako brožuru Základy informatiky pro 
středoškoláky (44 stran). Etabluji se 
jako autor „vzorových vlastivěd“, jak je 
hodnotí odborná kritika; soupisů me-
dailonků osobností, desítek bibliografií 
i  filmografií. Se svými studenty jsem 
úspěšně desetiletí spolupracoval jako 
jediný středoškolský češtinář s Ústavem 
pro jazyk český ČSAV v  Praze (1971-
1988) pří řešení vědeckovýzkumných 
úkolů. 

Na čem pracujete v současnosti?
Pro literární vědu nyní dokon-

čuji sazbu poslední své průkopnické 
knihy, výběrové bibliografie „Božena 
Němcová inspirací pro umění v  letech 
1842-2020“ (přes 300 stránek), která je 
v  českém písemnictví unikátní soupis 
na téma spisovatelka Božena Němcová 
(1820-1862) v  poezii, próze, dramatu, 
v dramatizacích, hudbě, filmu i v  tele-
vizi, v soupisech gramofonových desek 
a akademických prací, disertací i diplo-
mových prací atd. Podobná práce neby-
la o Boženě Němcové dosud ztvárněna 
a vydána.
Děkuji za rozhovor a přeji do dalších 

let hodně zdraví a tvůrčích sil.
Karel Petránek

Dny
otevřených ateliérů
Centrum uměleckých aktivit  Impuls 
Hradec Králové  organizuje dvou-
denní výtvarný festival  Dny otevře-
ných ateliérů – (DOA). Ve dnech 12. 
a 13. 6. můžete shlédnout v  Galerii 
výtvarného umění Náchod výstavu 
Antonín Kanta – Obrazy mého světa 
– tušení a doteky řádu a výstavu Jan 
Paul Triptych Vzkříšení. Na sobotní 
odpoledne v  čase od 13 do 16 hodin 
je naplánováno setkání s  Antonínem 
Kantou, který vás provede výstavou. 
Zároveň bude připravena tvořivá díl-
na s účastí autora. Během konání vý-
stav je možné také shlédnout krátký 
videozáznam o umělci a výstavě. Vol-
ný vstup.

I přes nepřízeň počasí probíhají v  současnosti intenzivní práce na Purkyňově 
ulici v Náchodě. Rekonstrukce probíhá za úplné uzavírky a objízdné trasy jsou 
vedeny po okolních ulicích.

D Í V K A E C H A

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


