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Krása světových řádů 
a vyznamenání
Ve středu 1. září byla v salonku hotelu U Be-
ránka v Náchodě zahájena faleristická výsta-
va s názvem „Krása světových řádů a vyzna-
menání“. Po zahájení si zúčastnění prohlédli 
vystavené řády a vyznamenání, které pochá-
zejí z celého světa. Výstava je otevřená denně 
o všedních dnech od 15 do 17 hod. a o víken-
dech od 10 do 17 hod. a potrvá do 24.9.2021.

„Stavba má být hotova za osm měsíců, poté 
začne zkušební provoz. Nová třípatrová bu-
dova bude sloužit v první řadě pacientům 
a jejich návštěvám. Realizací celé zakázky 
vznikne 180 nových parkovacích míst,“ řekl 
hejtman Martin Červíček, který se předá-
ní staveniště osobně účastnil.
Předmětem stavebních prací je vedle vý-
stavby nového krytého parkovacího ob-
jektu také rekonstrukce a  rozšíření dvou 

parkovacích ploch – v  místě hlavního 
vjezdu do  areálu nemocnice a  u  pavilo-
nu patologie. Celková parkovací kapaci-
ta nemocnice bude po  těchto investicích 
a opuštění horního areálu okolo 380 míst, 
což je vzhledem k velikosti náchodské ne-
mocnice dostatečné. Kraj jako zřizovatel 
nemocnice přesto již nyní zvažuje další 
možnosti na  rozšíření parkovacích kapa-
cit.

LETNÍ 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

Zhotovitel parkovacího domu 
převzal staveniště
Zástupci Královéhradeckého kraje předali zhotoviteli akce „Rozšíření parkovací ka-
pacity v  dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod“ prostor staveniště. Z  výběro-
vého řízení vzešla jako vítězná nabídka společnosti GEOSAN GROUP a. s., s cenou 
necelých 49 milionů korun bez DPH.

Zahrady Souček
Úprava zahrad 

a okrasných dřevin

Zahrady 
od A do Z  

Pracujeme ❤
Tel. 736 156 099

e-mail: info@zahradysoucek.cz
www.zahradysoucek.cz

JAZYKOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ A VZD LÁVACÍ KURZY, B ŽNÉ, ODBORNÉ I Ú EDNÍ P EKLADY A TLUMO ENÍ

Ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme

angli tiny (1. až 4. ro ník)
n m iny (1. až 4. ro ník)

+ konverza ní kurzy

Cena jazykových kurz : 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

P íhlášky:

Gate

Z jazyků máš plné gatě?

Zachrání tě škola Gate!

24. září 1925  se do  rodiny českoskalického továrníka narodil Ladislav 

Čerych. S bratrem roku 2001 věnovali vilu Čerych v České Skalici Nadaci 

rozvoje občanské společnosti. 
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Jak jsme prodávali. Čekali jsme, 
že u  nás zazvoní Jan Birke spolu 
s MVDr. Pavlem Bělobrádkem, PhD., 
jak bylo v tisku mnohokrát publiková-
no, aby jednali s  vlastníky dotčených 
pozemků v  trase obchvatu. Bohužel 
situace byla odlišná. Žádná slibovaná 
návštěva se nekonala, ale dostali jsme 
kupní smlouvu od  Ředitelství silnic 
a dálnic s tím, že jestli nepodepíšeme 
do tří měsíců, dojde k vyvlastnění. 

Nabídka byla až ponižující. Pod 
hrozbou vyvlastnění jsme byli nuce-
ni prodat. Ornou půdu na rovinatých 
pozemcích na  Babí za  cenu nižší než 
dostalo město Náchod za travní svaži-
té a podmáčené pozemky. Nebylo ak-
ceptováno odvolávání proti vadnému 
posudku znalce z Liberce, který stano-
vil nižší cenu orné půdy než travních 
porostů. Nebyly přijaty žádné námitky, 
že znalec použil pro výpočet nedůvě-
ryhodné podklady. Nebyl přijat posu-
dek jiného znalce, který ocenil ornou 
půdu výše, tj. že akceptoval skutečnost, 
že orná půda má vyšší hodnotu. Opět 

jen závěr, nechcete prodat, budete vy-
vlastněni.

Žádali jsme pomoc od našich před-
stavitelů, našich zastupitelů Jana Birke 
a  Pavla Bělobrádka. Pomoci jsme se 
nedočkali. Jejich odpověď lze shrnout 
následovně, postupovalo se podle zna-
leckého posudku a vše je podle zákona. 
Podle nich bylo v pořádku, že cena ro-
vinatých pozemků na orné půdě je niž-
ší než cena travních porostů na svaži-
tých a podmáčených pozemcích. Navíc 
Pavel Bělobrádek, zodpovědný za  ze-
mědělství na  Krajském úřadu napsal, 
„spravedlnost při stanovení ceny při 
výkupu mohu těžko posoudit, jelikož 
nejsem ani odborníkem v této oblasti“. 

Ten kdo zná, co je půda ví, že hod-
nota a tudíž i cena orné půdy na rovi-
natých pozemcích je vyšší, než cena 
půdy s travními porosty na málo úrod-
ných pozemcích. Z  veřejných zdrojů 
lze zjistit, že cena orné půdy bývá ob-
vykle o 25 – 30 % vyšší, než cena půdy 
s  travními porosty. Při výkupu orné 
půdy na  Babí to bylo naopak. Ale to 

naši politici nevěděli? Měli jen vidinu 
výstavby obchvatu? 

Jan Birke měl na  podzim 2020 
na  svém předvolebním billboardu 
„Obchvat Náchoda dotáhnu za každou 
cenu“. Za  cenu, na  které se fi nančně 
nepodílí, zatímco podle nespravedli-
vých cen část ceny již zaplatili vlast-
níci orné půdy na  Babí.  V  závislosti 
na  výměře zabíraných pozemků byli 
vlastníci poškozeni o  fi nanční část-
ky v řádech desítek až stovek tisíc. To 
není tak málo, ale záleží na tom, kdo to 
posuzuje. Jana Birke to nestálo nic, jen 
to jeho předvolební prohlášení ke zvý-
šení jeho popularity. 

Tak jsme pod hrozbou vyvlastnění 
prodávali. Učinili jsme další „vstřícný“ 
krok k  vybudování obchvatu Nácho-
da, který bude stát přibližně 4 mili-
ardy (4.000 milionů). Přispěli jsme 
k  budoucímu zničení krajiny severně 
od  Náchoda, obchvatem, který bude 
po vybudování dálnice D11 přes Trut-
nov k polským hranicím zbytečný.     

Ing. Josef Pozděna, CSc. 

Zveme tímto všechny příznivce 
POCHODU 10 hospod Novoměst-
skem... Letošní ročník bude mít hned 
3 premiéry - a to cíl pochodu - tedy 
Bartoňova útulna, kde pochod patr-
ně ještě nikdy nekončil, dále koncert 
CLARK BANDU a to OPEN AIR - v 
Pekle poblíž sochy vodníka a také 
jednu naprosto raritní restauraci, kde 
zastávka NIKDY v dějinách pochodu 
ještě nebyla! Ale tu se dozvíte až na 
startu! :-)  Zveme tímto samozřejmě i 
ty, kdo pochod nepůjdou na skvělou 
muziku CLARK BANDU a mnoho-

kráte děkujeme Městskému úřadu 
Nové Město nad Metují za laskavou 
podporu této tradice.  Tak naviděnou 
18.září v 9:00 Na Rychtě!

GMS ALBRECHTICKÝ KOPEC 
ovládl Beneš

 Miloš Beneš - Osella FA30/Judd – z Gms Racing teamu ovládnul v tréninko-
vých i závodních jízdách předposlední srpnový víkend závod automobilů do vr-
chu Albrechtický kopec. V obou závodech (130 startujících) se umístil na 1. místě 
v absolutním pořadí a v neděli překonal dvakrát traťový rekord Sebastiana PETI-
TA (1.28,83) z loňského roku časy 1.28,64 a 1.28,57. Text: MS, foto: Tomáš Tichý

Na  přelomu srpna a  září mladí at-
leti a  atletky z  tréninkové skupiny Ji-
řího Vondřejce z  Náchoda nezaháleli. 
Ve  středu 25. 8. 2021 odjela skupinka 
atletů do  Pardubic na  mítink. Nejdří-
ve se po delší odmlce zaviněné nemocí 
představila velice nadějná mladá atletka 
ročník 2006 Daniela Vacková v žákov-
ské kategorii a  zvítězila jak na  100 m 
překážek, tak i na 150m trati. V mužské 
kategorii běžel dorostenec David Ulich 
100m trať a skončil na 4. místě, čímž si 
vytvořil osobní maximum.

Poslední srpnový víkend bylo v Plzni 
uspořádáno Mistrovství ČR do  22 let 
v atletice. Technickým delegátem byl vy-
brán Jiří Bruha, nadějný 17letý sprinter, 
který sice nepředvedl svá letošní maxi-
ma, ale přesto skončil mezi 24 nejlepší-
mi sprintery na 13. místě. Poslední srp-
novou neděli odjela další skupinka na 3. 
kolo Krajského přeboru (KP) družstev 
žactva do Litomyšle, kde Daniela Vacko-

vá skončila v běhu na 60 m celkově na 2. 
místě a v běhu na 100 m překážek zvítě-
zila v osobním rekordu časem 14,80sec.
   Ve středu 1. Září odjela skupina mlad-
šího žactva z tréninkové skupiny Jiřího 
Vondřejce z  Náchoda na  KP jednot-
livců do Chrudimi. Přivezla dvě cenné 
medaile a  to zásluhou štafety chlapců 
na  4x60 m, která doběhla na  třetím 
místě a  stříbro brala Lea Hovádková 
ve vrhu koulí ve velice kvalitním osob-
ním rekordu 11,14 m. Zaostala pouhých 
5 cm za vítězkou. Skupina staršího žac-
tva odjela naopak na  KP jednotlivců 
do Ústí nad Orlicí odkud přivezla dvě 
zlaté medaile zásluhou stále se zlep-
šující Daniely Vackové, která zvítězila 
jak na  100 m překážek, tak i  na  150m 
trati. V  chlapecké kategorii bral bron-
zovou medaili Marek Rudolf v  běhu 
na 1500 m.

Náročný byl také první zářijový ví-
kend, kdy v sobotu 4.9. odjel Jiří Bruha 

do Olomouce na  tzv. baráž o udržení 
se v Extralize družstev s trenérem. To 
se také podařilo a  celé družstvo slaví. 
O  účast v  nejvyšší soutěži bojovalo 
totiž osm družstev, ale pouze dva nej-
lepší budou v příštím ročníku startovat 
v Extralize. Jsou to Vítkovice a Hvězda 
Pardubice, za  kterou celá tréninková 
skupina závodí. Jiří Bruha startoval 
v  běhu na  100 m + 200 m + ve  štafe-
tě na  4x400 m. Druhá skupina odjela 
v  sobotu do  Chrudimi na  4. kolo KP 
družstev staršího žactva. V neděli pak 
odjela další skupina na  KP jednotliv-
ců OPEN do  Svitav. Přivezla jednu 
zlatou, dvě stříbrné a  jednu bronzo-
vou medaili. Zlato získala čtveřice 
atletů na  4x400 m   ve  složení Daniel 
Zeman, Martin Zeman, David Ulich 
a Jiří Bruha. Stříbro pak má Jiří Bruha 
na 200 m a také Daniel Zeman v závo-
dě na 800 m. Bronz přivezl Martin Ze-
man v běhu na 800 m.

Hurá do bazénu
Dobrá zpráva přišla z Kudowy Zdrój. 

Bazén „Wodny Świat“ má opět normál-
ně otevřeno a všichni zájemci o plavání 
či relax ve vířivkách nebo saunách jsou 
bez problému pouštěni dovnitř. Obslu-
ha ani nekontroluje, zda jsou návštěv-
níci očkovaní. Nezbývá než doufat, že 
už to tak vydrží napořád a  radovánek 
si budeme užívat dosytnosti bez všeli-
jakých omezení.

Prodej pozemků pro obchvat

Konec prázdnin ve znamení atletiky

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 nájemního cihlového bytu v osob. vlastnictví 2+1 v Hronově ................................1 590 000,- 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.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Záleží, jak se k  tomu postaví. Za  mě 
mohu říct, že jsem na  pánské kolektivy 
zvyklá. Od  studií na  hradecké stavebce 
a pražské ČVUT, až po práci ve stavebních 
fi rmách nebo na krajském úřadě, jsem vždy 
byla obklopena výhradně muži. Nicméně 
tam se jednalo o stavební činnost, kde byla 
rozhodující odbornost a  nikoliv pohla-
ví. A rozhodně nemohu říct, že by na mě 
kolegové stavaři nahlíželi jinak jen proto, 
že bych byla žena. Zvolení do  Poslanecké 
sněmovny mě postavilo před další pánský 
kolektiv. Samozřejmě, že máte obavy, jak 
Vás přijmou. Jestli si o Vás nebudou říkat, 
že přeci nemůžete rozumět obraně, bezpeč-

nosti či průmyslu a obchodu, jen proto, že jste žena. Nemluvě o tom, že budou po-
suzovat, jak se oblékáte nebo jak působíte. Vy se k tomu ale musíte postavit čelem, 
protože pokud zůstanete sedět v té lavici s obavami, a nepůjdete k pultíku pronést 
projev, žádat po ministrech vysvětlení, či přímo předložit návrh zákona, tak hlas 
občanů Královéhradeckého kraje nebude slyšet. Musíte si říct, že nejde o Vás, ale 
především o lidi. Nejsem fanynkou uměle vytvářených genderových kvót. Já totiž 
věřím, že každá žena, bude-li chtít, toho dokáže vykonat tolik, jako jakýkoliv muž.

Ing. Vladimíra Lesenská, jednička kandidátky 
Svobody a přímé demokracie   Zadavatel/zpracovatel: SPD

Ženy v politice – jak těžké to mají?

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

STŘÍHÁNÍ
ŽIVÝCH PLOTŮ
TEL. 724 173 560
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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: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

KAMENNÁ PRODEJNA
ruční nářadí  servisní a garážová technika, 

obráběcí stroje a příslušenství

RÁDI VÁM PORADÍME:
Kontakt na prodejnu a e-shop:
mobil: +420 606 606 742
e-mail: prodejna@cdsnachod.cz

mobil: +420 725 719 709
e-mail: murban@cdsnachod.cz

NÁŘADÍ  NÁCHOD
Nejen dobré nářadí.7 000 položek

SKLADEM

www.naradinachod.cz
až 40 000 položek

nebo online obchod

PRODEJNA
Broumovská 349 
(areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - pátek 8:00 - 16:30 hod.

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

NEBO BRIGÁDNĚ, ALE TŘEBA TAKÉ

VITÁLNÍHO DŮCHODCE, NA VNITROSTÁTNÍ 

PŘEPRAVU SE 120 m3 SOUPRAVOU

C, E + karta do tachografu podmínkou, znalost ČR 
výhodou. Nabízím 100% volných víkendů a svátků, 
důchodové připojištění, práce v dobrém kolektivu.

Mzdy srovnatelné s prací řidiče MKD

40 až 45 tisíc čistého.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.
737 430 223

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

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

NĚMČINANĚMČINA
ANGLIČTINAANGLIČTINA

výuka
překladypřeklady

tlumočenítlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)Tel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

chemické výrobní družstvo,

 tradiční výrobce a distributor kosmetiky a nátěrových hmot

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

hledá kandidáty na pozice:

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:

lambertova@detecha.cz, tel. 491 477 133

adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

SEŘIZOVAČE STROJŮ, 
ÚDRŽBÁŘE 

POŽADUJEME:  
 SPŠ nebo SOU technického směru  znalost kovoobrábění výhodou   

 spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

NÁPLŇ PRÁCE: 
 údržba a seřizování výrobních zařízení  preventivní údržba, vedení dokumentace

ELEKTRIKÁŘE
POŽADUJEME:  

 SPŠE, SPŠS, SOU elektro  vyhláška 50/78 Sb. min § 6
 spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

NÁPLŇ PRÁCE: 
 údržba a seřizování výrobních zařízení  opravy elektrických rozvodů strojů a zařízení

 preventivní údržba, vedení dokumentace

NABÍZÍME: 
 práci ve společnosti s mnohaletou tradicí  jednosměnný provoz

 týden dovolené navíc, příspěvky na stravenky  sick days, životní pojištění aj.
        

Nástup: dle dohody Soutěžíme v kategoriích muži, ženy a děti. 
Možnost zapůjčení praku na místě.
Sejdeme se v  sobotu 18. září od  12:30 
v areálu sokolovny - házenkářského hřiště 
TJ Sokol Krčín v Novém Městě nad Metují.
Občerstvení zajištěno.

Sportovní klub
Krčínský prak z.s. 

24. ročník soutěže

ve střelbě z praku

„Krčínský prak 2021“

zve všechny kluky a holky, 

dámy a pány na 
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Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

KONTROLA KVALITY 
PROCESU A PRODUKTU 

NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Náplň práce:
Kontrola elektromotoru během výrobního procesu
Kontrola fi nálního výrobku

Požadujeme:
Vzdělání v technickém oboru
Ochotu učit se novým věcem
Praxe ve výrobním procesu vítána

Nabízíme:
Adekvátní fi nanční ohodnocení
Závodní dotované stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření
Výhodné telefonní tarify

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Jidášové obchvat nechtějí
Bude tomu tři roky, co občané 

Nového Města nad Metují v referen-
du rozhodli. Zavázali orgány Města 
prosazovat obchvat, který by odve-
dl tranzitní dopravu z  historického 
centra, z  Nahořanské ulice i  z  Žiž-
kova náměstí v Krčíně. Tranzitní do-

prava z  Podorlicka na  dálnici měla 
být svedena od  Spů přes  plánovaný 
obchvat okolo Nahořan k Jaroměři.

Pokud se nyní vydáte po  silnici 
směrem od  České Skalice na  Ja-
roměř, stanete se svědky, pro nás 
Novoměšťáky nevídané podívané. 
Ve všech obcích se budují obchvaty, 
které budou sloužit jako přivaděč 
na dálnici D11-R11. 

Naše vedení radnice ovládané 
stranou Volba pro Nové Město pánů 
Hableho, Maura, Němečka a  mís-
tostarosty Libora Hovorky (kandi-
dáta za ODS, kterému ODS vyslovila 
nedůvěru), vůli lidu ignoruje. Je ne-
činné a  dokonce do  trasy obchvatu 
je navržena na  soukromé pozemky 
územní studie pro zástavbu, aniž 
by bylo vyřešeno jiné možné vede-
ní obchvatu. Soukromé podnika-
telské zájmy několika jednotlivců 
tím byly upřednostněny před vůlí 
občanů Nového Města na  kvalitní 
životní prostředí a  zdraví. Lze jen 
spekulovat, jaké důvody městskou 
politickou a  úřednickou garnituru 
k takovému (ne)jednání vedou. Bo-
hužel současné zákony „podnikání“ 
tohoto typu umožňují. Referendum 
je pak pro politiky a úředníky, kteří 
za  Jidášův groš prodají zájmy oby-
vatel svého města, závazné pouze 
na papíře. 

Na  této mapě také zcela zřetelně 
vidíte, jak závazné je pro našeho 
pana starostu Petra Hableho a spol. 

referendum. Jak pravdivé byly naše 
výroky na adresu pana starosty, když 
jsme tvrdili, že hlavním důvodem 
jeho boje proti referendu a obchva-
tu města v  této lokalitě, jsou jeho 
osobní zájmy. Na základě těchto in-
formací byl také v novinách ECHO 

13. 7. 2018 uveřejněný článek pod 
názvem „Zrada za  Jidášův groš“, 
na  který pan starosta reagoval lži-
vým článkem o  představitelích vý-
boru pro konání místního referenda. 
V uveřejněném článku z 10. 8. 2018 
tvrdil, že představitelé výboru mají 
v  místě plánované přeložky silnice 
1/14 pozemky, které byly změněny 
na stavební, a jejich cena tím zásad-
ně vzrostla. Touto lživou informací 
chtěl pan starosta občanům vnutit 
myšlenku, že to jsou osobní zájmy 
členů výboru, které je vedou k pro-
sazování obchvatu města. Jak je zcela 
prokazatelné, tak právě pan starosta 
ještě rychle před konáním referenda 
v  místech navrhovaného obchvatu 
města prosadil změnu v  územním 
plánu. Změnu odhlasovali v  dubnu 
2018, přestože věděli, že referendum 
bylo soudně nařízeno už v roce 2015 
s  tím, že se bude konat při volbách 
v říjnu 2018.

 (pokračování na straně 5)

AGILITY ZÁVODY IV. BRODÍKŮV SPECIÁL
19. září 2021 od 8:15 hodin, Červený Kostelec, kemp Brodský
Kostelecké tlapky z.s. zvou všechny pejskaře a milovníky psů na již 

čtvrtý ročník agility závodů Brodíkův speciál. 

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

NĚMČINA
Překlady - běžné, 
odborné, soudní

Výuka - kurzy i individuální

Tel. 603 440 969
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PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

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 
1. a 2. sv tová válka, etnictvo.

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

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Touto změnou se z  orné půdy staly 
pozemky k zástavbě. Dnes se již zpraco-
vává čtvrtá změna územního plánu, kde 
není o občany prosazovaném obchvatu 
ani zmínky. Co by bylo prvním úko-
lem každého slušného starosty po  re-
ferendu? Každý slušný starosta, který 
si váží svých občanů, by hned v  první 
změně územního plánu nechal vytvo-
řit územní rezervu pro možný obchvat, 
o  kterém si občané města rozhodli. 
A jaké kroky učinil náš vstřícný starosta 
po  svém prohlášení, že se referendum 
stalo pro vedení města závazné? Jeho 
přičiněním je vypracována územní 
studie na  individuální zástavbu těch-
to pozemků na  bonitě nejvyšších tříd 
(viz mapa). Změna, kterou pan starosta 
v územním plánu prosadil, znamená, že 
v případě výkupu těchto pozemků pro 
obchvat města, budou pozemky vyku-
povány v ceně pozemků stavebních a ne 
za cenu orné půdy. Jak sám uvádí, změ-
nou pozemku na stavební, cena těchto 
pozemků zásadně vzrostla. Myslíte si, 
že k  této změně došlo zcela náhod-
ně a nezištně? Kdo jsou ti, co z  těchto 
změn profi tují? Nemyslíte si stejně jako 
já, že starosta, který by zde neměl své 
osobní zájmy, by neposečkal až jak roz-
hodnou občané v  místním referendu? 
A  i přesto, že se občané vyslovili zcela 
jasně pro obchvat, je následně vypra-
cována studie na individuální zástavbu 
této oblasti.  

V  uveřejněném článku v  novinách 
Echo ze dne 10. 8. 2018 pod názvem 
„Jidášův groš? Výzva přípravnému vý-
boru“, nás pan starosta vyzval, cituji: 
„Pokud používáte ve  svých placených 
inzerátech v novinách Echo podivné vý-
roky o  „Jidášově groši“, kterými nazna-
čujete možné korupční jednání starosty 
města a dalších zaměstnanců MÚ, před-
ložte konečně důkazy ……“. 

Když to vše shrneme, tak po  třech 
letech jeho usilovné práce, sám pan 
starosta Petr Hable předložil důkazy 
o  jeho osobním zájmu v  této lokalitě, 
které po nás v uveřejněném článku úče-
lově požadoval. Z přiložené mapy je dle 
mého názoru zrada za Jidášův groš zce-
la jasně a  zřetelně prokázána a  dopadá 
na  hlavu pana starosty Petra Hableho, 
jako pověřeného zastupitele pro územní 
plán. Nebo jak se dají nazvat kroky pana 
starosty, které vede proti vůli občanů? 

Ovšem to vše by nebylo možné usku-
tečnit bez podpory zastupitelů, kteří 
těmto nekalostem nečinně přihlíží a je-
jich přičiněním pouze vytváří alibi pro 
pana starostu a vedení města. V našem 
městě se totiž toto chování převážné 

většiny zastupitelů stalo běžnou nor-
mou. Co se dá také očekávat od někte-
rých zastupitelů, kteří jsou ve střetu zá-
jmu a dokonce jsou i tací, co se nechali 
zakázkami od města koupit. 

Závěrem bych chtěl citovat část dě-
kovného dopisu pana doc. Phdr.  J. H., 
Phd., panu starostovi a  dalším na  ZM 
124 ze dne 22. 2. 2018. Tento pedagog, 
komeniolog a  bratrský farář,  popřál 
panu starostovi a  dalším, aby vytrva-
li v  prosazování přeložky cesty 1/14 
a  ubránili se tlakům, které jsou na  ně 
vyvíjeny ohledně prosazování obchvatu 
města. Jednalo se o období příprav refe-
renda o obchvatu města versus přeložky 
cesty 1/14.

Cituji:
„Odpusťte mi na závěr poznámku ko-

meniologickou, jsem komeniolog. Před 
čtyřmi sty léty vyslovil J. A. Komenský 
tezi, že, blaho jedince není dlouhodobě 
udržitelné bez blaha celku. Zřejmě už 
tenkrát řešili podobné problémy jako my. 
Vždy budou lidé, kteří budou povyšovat 
osobní blaho a osobní zájmy nad ty obec-
né. Jsem vděčný za Vás, kdo jste se dali 
do  služeb našeho města a  tím dali na-
jevo, že Vám záleží na blahu veřejném, 
tedy blahu celku. S  přáním moudrosti 
a všeho dobrého doc. PhDr. J.H. Ph.D.“

   Na webových stránkách Novoměst-
ského kurýru se po uveřejnění výsledku 
referenda, v kterém se občané vyslovili 
jasně pro obchvat, objevil tento komen-
tář: „V  Novém Městě nad Metují zvítě-
zila moudrost. Co nezvítězilo, si dosaďte 
sami.“

Připomínám, že se pro obchvat měs-
ta vyslovilo 2116 občanů. Na  přeložku 
cesty 1/14, tak jak ji prezentuje a prosa-
zuje vedení města, je v odvolacím řízení 
závazné stanovisko Ministerstva zdra-
votnictví vydané v Praze dne 27.1.2014 
pod č.j. 38674/2013-OVZ-32.3 o tom, že 
přeložka cesty 1/14 v celé lokalitě neplní 
předepsané hygienické limity. Minis-
terstvo zdravotnictví změnilo původní 
stanovisko Krajské hygienické stanice 
z 15. 5. 2008, že s ním nesouhlasí. Jinými 
slovy, pan starosta je seznámen od ledna 
2014, že je přeložka cesty 1/14 tak, jak se 
ji snaží prosazovat, nereálná a obchvatu 
města se již sedm let brání. 

Souhlasím s poznámkou pana bratr-
ského faráře i s tezí J. A. Komenského, 
ovšem kdo si v  našem městě povyšuje 
své osobní blaho a  osobní zájmy nad 
zájmy obecné a  blahem veřejným, po-
nechám na  zdravé úvaze a  posouzení 
čtenáře. 

Miroslav Hofmann,
Vrchoviny (PI)

Jidášové obchvat nechtějí 
– dokončení ze strany 4

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

Restaurace 
U Slovana

Weyrova 2, Náchod
přijme

servírku
číšníka

Informace 
na tel. 608 416 617

PEKÁRNY A CUKRÁRNY NÁCHOD, A.S.
pracoviště Kladská 306, Náchod 

přijme pracovníka/ci 
NOČNÍ EXPEDICE 

na HPP (DPP, DPČ)
Mzda: 20.000-22.000,-Kč 

Náplň práce: 
 expedování pekařských výrobků dle jednotlivých linek

 vystavování dodacích listů, evidence přepravek
 kontrola hmotnosti a kvality výrobků

Požadujeme: 
 spolehlivost, zručnost, pečlivost

Pracovní doba: 22.00 - 06.00 hod.
Kontakt: 494 941 520, vp@be.pekarnynachod.cz

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

* Zemědělec 64/178 hledá hodnou ženu, 
které nevadí zvířata a chtěla by žít na ves-
nici v  novém rodinném domku. Tel. 
776 650 351
* Rozvedený 49 let 175/85 hledá štíhlejší 
ženu na seznámení z Náchoda, která má 
ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611

* Pronájem bytu 3+1 v  1. patře v  Ná-
chodě – Starém Městě. Volný od 1. října. 
Dlouhodobě. Tel. 605 558 480
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v  No-
vém Městě n.M. - Malecí. Nájem 5500,-Kč 
+ služby + energie. Kauce 10000,-Kč. Tel. 
608 211 090

* Pronájem bytu 2kk (50m2) v  NMnM, 
v  zánovním domě, klidné a  hezké byd-
lení, nájem včetně energií 10tis, kauce 
podmínkou. Bez zvířat. Tel.: 775 182 793
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 ve Vel-
kém Poříčí. Tel.602 412 318
* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30
* Rozvedená žena koupí menší byt v Ná-
chodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041

* Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města 
nad Metují (cca 250 m od autobusového 
nádraží). Lze využít jako kancelář či po-
skytování služeb. Po  kompletní rekon-
strukci. Součástí je WC, umyvadlo a další 
místnost. Prostor se skládá ze dvou míst-
ností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  
Tel. 733 735 709
* Nabízím do pronájmu zavedenou sto-
matologickou ordinaci v  České Skalici 
na náměstí. Ordinace je kompletně vyba-
vená, bližší info na tel. 604 437 128

* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072
* Koupím les i  s  pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napadený 
kůrovcem. Platím ihned a  hotově. Tel.: 
773 585 290
* Pronájem velké garáže v  Bělovsi. 
Možnost garážování obytných přívěsů, 
nákladních a  osobních vozidel. Cena 
1000 Kč os. aut. za  měsíc, obytný přívěs 
1400 Kč, nákladní vozidlo 1500 Kč. Tele-
fon 602 145 222
* Prodám garáž v Náchodě, ulice Na Str-
ži, pod Zimním stadiónem, 22 m2, nový 
centrální rozvod el., centrální kamerový 
systém, vyklizená, rychlé jednání. Tel.721 
559 339
* Koupíme garáž v Náchodě, pouze Plhov. 
Rozumnou cenu respektujeme. Kontakt: 
jasa.jansa@seznam.cz. Tel.: 723 299 727.

* Prodám jalovičku 100% Jersej, stáří 13 
měsíců, cena 8.500 Kč. Tel. 776 650 351
* Prodám úplný automatický nivelač-
ní přístroj Ni 050 výrobce CARLZEISS 
JENA. Cena dohodou. Kontakt: Náchod 
mob.+420 603 908 821

* Prodám starší cirkulárku tovární vý-
roby se štípačem dřeva, průměr kotouče 
600 mm. Cena dohodou. Tel. 739 261 222
* Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
* Prodám smrkové palivové dřevo do prů-
měru 22 cm. Metrované. Cena 750,-/prms. 
Možnost dovozu. Tel. č. 733 644 249

* Koupím staré pohlednice, bankov-
ky, tuzex. bony, vyznamenání, militaria 
apod. Tel. 608 420 808
* Koupím tříbarevná koťata, barva 
černá, rezavá a  bílá. 100 Kč /kus. Tel. 
776 650 351
* Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respektu-
ji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fi e, reklamní fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na  hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré fi lmové 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 pozůsta-
lost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a  jiné zají-
mavosti do  r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterá-
ny atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím vše s hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

Sekání trávy rotační sekačkou, křo-
vinořezem. Tel. 702 058 279

* Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vy-
hledám geopatogenní zóny ZDARMA, 
za cestovné. Tel. 774 814 111
* Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/
měs. Tel. 777 803 359
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
* Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

* Koupím Škoda Favorit nebo Forman. 
Pouze v  zachovalém a  původním stavu. 
Tel.: 777 222 232
* Prodám FORD FIESTA 3dvéř., 1,3 i, 4x 
airbag, servo, klima, tmavomodrá barva, 
pěkný stav, nová STK. Najeto 174.000 km, 
cena 36.000 Kč. Tel. 777 708 548

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

BYTY

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar  na Tichá        Ing. Mar  n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality  chy.cz

NEMOVITOSTI

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA HLEDÁ SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY 
na objekt rekonstrukce prodejny Lidl v Náchodě na pozice 

STRÁŽNÝ
Vhodné i pro OZP.

Požadujeme 
zodpovědnost, čistý trestní rejstřík, certifi kát strážného výhodou. 

Nabízíme 
HPP, náborový příspěvek, zálohu na mzdu a další řadu benefi tů. 

Volejte: 731 974 056



6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší 
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme 
televizi přes internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

Seznamte se s rodem Schaumburgů

V cizí řeči exceluje,
kdo školu Gate navštěvuje!

Na náchodském zámku je zpřístup-
něn nově pojatý prohlídkový okruh, 
který představuje historii posledních 
šlechtických majitelů – rodu Schaum-
burg-Lippe. Tento výběrový okruh 
navazuje na reinstalovaný okruh Zá-
mek za Piccolominiů, který byl veřej-
nosti představen v červnu.

„Náchodský zámek prochází v  po-
slední době významnou proměnou, 
a  to jak interiérovou a  exteriérovou, 
tak i  personální. Nová kastelánka Iva 
Bártová připravila letos se svými spo-
lupracovníky pro návštěvníky dva 
nové prohlídkové okruhy, druhým 
rokem zde probíhá také revitalizace 
zámeckého kopce, která fakticky i vi-
zuálně propojí zámek s městem a další 
stavební obnovy jsou v plánu,“ sdělila 
generální ředitelka Národního památ-
kového ústavu Naďa Goryczková.

Nový prohlídkový okruh refl ektu-
je působení rodu Schaumburg-Lippe 

ve druhé polovině 19. století na ná-
chodském panství. To roku 1842 za-
koupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-
-Lippe za 2 500 000 zlatých pro svého 
druhorozeného syna Viléma Karla 
Augusta a  založil tak náchodskou 
sekundogenituru rodu. Sňatkem 
Vilémova syna Bedřicha s  dánskou 

princeznou Luisou došlo v  závěru 
19. století k  opětovnému spříznění 
rodu s dánskou královskou rodinou. 
Tato německá knížata na  Náchodě 
vládla až do  konce 2.  světové války. 
21. 6. 1945 jim byl všechen majetek 
zkonfi skován a  přešel do  vlastnictví 
státu.

Jazyková škola Gate Náchod zlep-
šuje jazykové kompetence svých 
studentů již více než třicet let. Za tu 
dobu uteklo v  Metuji hodně vody 
a  našimi lavicemi prošlo mnoho 
žáků. Vždy nás velmi těší, když se 
za  námi naši bývalí studenti zastaví 
a řeknou nám, jak jsme jim s anglič-
tinou a  němčinou pomohli a  že čas 
strávený v našich kurzech byl výbor-
nou investicí. 

A  tak tu máme další školní rok. 
Protože nejlépe si člověk pamatu-
je to, co sám prožije, zahájíme letos 
školu exkurzí do náchodského pivo-
varu a samozřejmě se přitom naučí-
me i příslušnou slovní zásobu. 

Pro své studenty pořádáme řadu 
let různé tematické výlety a akce. Na-
vštívili jsme už Vídeň, Berlín, Norim-
berk, Regensburg, Drážďany, Míšeň, 
Kurort Rathen se slavným skalním 
mostem Basteibrücke, byli jsme v Bu-
dyšíně i  v  rakouském údolí Wachau 
a  Mariazell na  průvodu Krampusů. 
Pořádáme i  výlety do  okolí, konec-
konců to v  době covidové ani jinak 
nešlo. Úspěch měl turistický pochod 
Supími skalami a výlet do Broumova, 
kde studenti četli a překládali němec-
ky psané kronikářské desky na dřevě-
ném kostelíku.

Výuku jsme nepřerušili ani při loc-
kdownu. Okamžitě jsme přešli na on-
line učení, takže jsme v loňském i před-
loňském roce neztratili z  výuky ani 
hodinu. Prezenční výuka s  osobním 
kontaktem je pochopitelně nenahra-
ditelná, ale snažili jsme se naše online 
hodiny zpestřit a  koncipovat tak, aby 
studentům přinesly co největší užitek.

V  posledních letech také využí-
váme při učení paměťové techniky. 
Usnadní pamatování slovíček, před-
ložkových vazeb a  nepravidelných 
sloves. Vlastně to není nic nového 
pod sluncem – už J. A. Komenský 
razil heslo „Škola hrou“.

Hodně úspěchů a zdraví v novém 
školním roce přeje Vaše jazyková 
škola Gate Náchod.

Hledání Eldoráda 
je opět tady!
30. ročník 18.9.2021

Pochod plný her, soutěží a pohád-
kových bytostí. Trasa vhodná i  pro 
kočárky 4 – 6 km. Zveme všechny 
malé i velké příznivce tohoto pocho-
du Pekelským údolím s  atrakcemi, 
soutěžemi a pohádkovým lesem.

Start dopoledne 8 – 11 hod. v Ná-
chodě na  Písáku (volejbalové hřiště 
naproti ZŠ v Bražci)

Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč. 
Občerstvení v ceně vstupného.
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