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8. ledna 1926 se v  Jaroměři narodil PhDr. Jaromír 

LOUŽIL, CSc., knihovník, archivář, literární historik, 

historik � lozo� e a kultury, spisovatel. Zabýval se ze-

jména dějinami české � lozo� e a kultury 19. století.

DANIELA, výroba prac. oděvů
PŘIJME 

DO PRACOVNÍHO POMĚRU

ŠVADLENU, 
KREJČOVOU

• Do malého kolektivu 
• Pracoviště v Náchodě
• Jednosměnný provoz
• Šití pracovních oděvů
• Nástup možný ihned

Informace na 
tel. 602 138 218

phanus@odevydaniela.cz Inzerujte
v polských novinách

Tel. 602 103 775

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

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

Investujte do sebe a zlepšete své jazykové kompetence. 
Přidejte se k nám.

ANGLIČTINA A NĚMČINA (všechny úrovně + konverzace)

Kontakt:   NJ: Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969
                        lada.petrankova@gatenachod.cz
                 AJ: Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784
                        pavel_hrabec@centrum.cz

Nejlevnější v regionu:
1.980 Kč/pololetí (36 hodin)
Zavedli jsme hybridní výuku!

Nemůžete-li přijít osobně,
připojíte se online.

Více informací:
www.gatenachod.cz.

Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově 

u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby

www.gondella.com

Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd

+420 491 401 211

• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned

jobs@gondella.cz

552 03 Česká Skalice 

Gondella CZ s.r.o.

Říkov 266







• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu



KURZ PAMĚŤOVÝCH TECHNIK
A TECHNIK UČENÍ
Již tento víkend 22. a 23. ledna 2022

Info na tel. 603 440 969
nebo lada.petrankova@gatenachod.cz

Pamatujte si jako Menatlista či Sherlock Holmes!

NĚMČINA
Překlady - běžné,
odborné, soudní
(kulaté razítko)

Tel. 603 440 969

Akce platí do 31.1.2022 nebo do vyprodání zásob. 

VIVO Y01 3GB/32GB
VIVO Y20S 4GB/128GB
VIVO Y33S 8GB/128GB

2.699,- Kč
3.499,- Kč
5.499,- Kč

2.999,- Kč
4.299,- Kč
5.999,- Kč

Lednové slevyLednové slevy

Modely skladem na prodejnách!
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VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2022 uplyne jeden smutný rok,

kdy náhle zemřel náš drahý syn a bratr

pan Jan Cohorna
z Nového Města nad Metují. 

Stále se smutkem v srdci vzpomíná
maminka Jiřina a sestry Jiřina a Radka

VZPOMÍNKA 
Letos 19. ledna uplynulo 6 let,

co nás navždy opustil

pan Jaroslav Dusbaba z Náchoda.
Stále vzpomínají maminka, syn Michal

s Maruškou, sestra Petra s rodinou
a bratr Miroslav s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 24. ledna 2022 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Josef Andrejsek z České Skalice.
Stále vzpomínají manželka Dáša, 
synové Radek a Martin s rodinami 

a sestra Jarmila s rodinou.

 

Dne 31. 1. 2022 uplyne 15 roků, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka,

babička a prababička

paní Alena Praxová
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík. 

Už je to rok, co jsi nás 25.1. opustil a každý den
na tebe vzpomínáme náš milovaný manželi,

tatínku a dědečku

Jane Cohorno.
Tvoji synové s rodinami a vnoučaty a manželka Jana

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 15. 1. 2022 uplynulo smutných 15 let,

kdy navždy odešel 

pan Martin Stiller z Rokytníka.
Stále vzpomínají manželka Martina,

dcera Michaela, dcera Kateřina s rodinou,
rodina Stillerova a Krpešova

VZPOMÍNKA
Dne 1.2.2022 uplynou dva smutné roky, kdy nás

navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Miroslav Kalousek
z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále nám moc chybíš, vzpomíná
manželka Věra a synové Mirek

a Luboš s rodinami a dcery Věra
a Dana s rodinami

Dne 31. ledna 2022 uplyne 11 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička,  

paní Jarmila Šplíchalová 
z Náchoda.

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

Manžel Milan, dcery Jitka 
a Jarmila s rodinami.

 
VZPOMÍNKA

Dne 11. 1. 2022 uplynulo 10 let,
co nás navždy opustil  

Ladislav Hanuš
z Bělovse.

Dne 15. 12. 2021 by oslavila
75. narozeniny  

Alena Hanušová.

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

Synové Roman a Pavel s rodinami

Už sedmdesát let uplynulo od  tragic-
kých událostí, které poznamenaly životy 
lidí v  Litoboři a  Lhotkách. Vše začalo 
tím, že se zde nastupující komunistický 
režim snažil násilně prosadit kolekti-
vizaci. Zdejší obyvatelé, malí vlastníci 
polností, se ale bránili. A byli ochotni se 
spojit téměř s  kýmkoliv, kdo jim nabídl 
pomoc, aby se ubránili. Za to ale později 
zaplatili vězením, a někteří i i životy.

Hlavní roli v  celém příběhu sehrál 
jednadvacetiletý Miloslav Stejskal, který 
do  Litoboře přijel v  roce 1951.  Mladík, 
se podle pamětníků vydával za  agenta 
ze Západu, který dostal úkol zastrašovat 
komunistické funkcionáře na  Náchod-
sku. A  zabránit kolektivizaci ve  zdejším 
kraji. „Kdo to skutečně byl, to se přesně 
neví,“ říká Josef Vít ze Lhotek, kterému 
události vzaly otce. „Já si ale myslím, že 
to byla hra Státní bezpečnosti. Funkcio-
náři v Náchodě se určitě radili, jak zlomit 
odpor zdejších sedláků. A tak sem poslali 
Stejskala, aby tady něco vyprovokoval. 
A oni pak mohli JZD v Litoboři násilím 
prosadit,“ míní Vít.

Jisté je, že se Stejskal s již bohatou trest-
ní minulostí rozhodl konat. Dne 26. pro-
since 1951 postřelil v Náchodě zeměděl-
ského referenta Hodovala a ve Lhotkách 
ženu předsedy tamního Místního ná-
rodního výboru Hofmana. Původním 

terčem byl přitom sám Hofman. To vše 
se odehrálo za předchozí podpory míst-
ních lidí, kteří Stejskalovi dali buď na-
jíst, řekli mu, kde své oběti najde, nebo 
mu pomohli s  dopravou na  místo činu. 
Z toho je alespoň obvinil a vinnými uznal 
soud, který zasedal v  náchodském Be-
ránku právě před 70 lety. Reakce režimu 
na  sebe nenechala dlouho čekat. A byla 
tvrdá. Miroslav Stejskal byl na  jednom 
z místních statků obklíčen a v přestřelce 
bezpečnostních složek, které se ho snaži-
ly dostihnout a zatknout, nakonec i zabit.

Po honu na tzv. diverzanta následovaly 
akce, které rozpoutala státní moc – zatý-
kání, soudy, nesmírně tvrdá perzekuce 
litobořských občanů. Bezpečnostními 
orgány byla akce nazvána „Teror Ná-
chod“ a  v  tomto duchu proběhly i  dva 
zinscenované monstrprocesy. První se 
konal v  Náchodě v  městském divadle 
ve  dnech 26. a  27. ledna 1952 a  byl jen 
pro pozvané, obec Litoboř zastupoval 
předseda místního národního výboru 
Jindřich Řezníček a  předseda akčního 
výboru Josef Vlček z  Křižanova. Druhý 
proces se konal v témže roce ve dnech 25. 
a 26. července v Hradci Králové. Obžalo-
vaní museli odříkávat naučená přiznání 
podle návodu StB. Jejich rodiny se dozvě-
děly výši trestu až z novin. V obou pro-
cesech bylo odsouzeno 18 obviněných, 

vyhlášeny čtyři tresty smrti – provedeny 
tři a jeden po odvolání změněn na doži-
votí. Výše dalších trestů se pohybovala 
v rozmezí 4 – 20 roků. U všech rozsudků 
se jednalo o ztrátu čestných občanských 
práv a  hlavně o  propadnutí majetku 
ve prospěch státu. Zastrašená obec, osm-
nácti občanům a jejich rodinným přísluš-
níkům byly zničeny životy. 

Popraven byl i  Josef Vít starší, který 
Miroslavu Stejskalovi ukázal, kde ve Lhot-
kách předseda MNV Hofman bydlí. „To je 
zcela absurdní,“ vzpomíná dnes jeho syn 
Josef Vít. „Jen řekl, kde najde Hofmana. 
A oni mu přišili, že ho na něj poslal. To byl 
ale nesmysl a nebyly na to důkazy. Přesto 
dostal trest smrti,“ dodává. Další popra-
vený byl Josef Řezníček a  Jaroslav Lazar. 
Potrestání byli exemplárně i  další oby-
vatelé Litoboře. A  to za  to, že Stejskalovi 
rovněž různou měrou pomáhali. Místní 
sedlák mu dal jelito a jitrnici, a za to do-
stal 15 let. Další byl odsouzen k 20 letům. 
Poskytl totiž benzín do vozu, který střelce 
vezl do Náchoda.

Josef Vít má připravenou pamětní 
desku, kterou ve  spolupráci s  obecním 
úřadem na  Kramolně, plánuje v  červ-
nu odhalit na  domě, který jeho rodina 
ve Lhotkách donedávna vlastnila. V sou-
časnosti je objekt v  majetku obce Kra-
molna.

Teror Náchod. Od komunistické zlovůle v Litoboři uplynulo 70 let

V roce 2020 si kulturní svět připomněl 
200 let od  narození této pozoruhodné 
osobnosti, jejíž krása, literární aktivity, 
dramatický život i podnětné dílo okouz-
lovaly současníky již za  jejího života. B. 
Němcová budila úctu i obdiv, ale i obavy 
a již za svého života inspirovala básníky, 
malíře i  hudebníky. Vždyť její dívčí pů-
vab, krása i  její veřejné aktivity vzbuzo-
valy zájem o tuto mimořádnou osobnost. 
Zkrátka inspirovala i  současné umělce 
a vrstevníky. Vždyť podle historiků prv-
ní báseň o ní byla sepsána v době, kdy jí 
bylo asi 22 let, její půvab zvábil i malíře J. 
V. Hellicha, který ji romanticky zpodobil 
v roce 1845, kdy dosáhla 25 let, a první 
zhudebnění její básně Žežulky se datuje 
v  roce 1856, kdy po  vydání Babičky se 
rozšířil její věhlas. Zejména však po  její 
smrti ve 42 letech (21. ledna 1862 v Pra-
ze) a po zániku autorských práv spisova-
telčiny rodiny (1892), třicet let po  jejím 
úmrtí se umělci prakticky všech oborů, 
ale i vědci, trvale inspirovali jejím umě-
leckým odkazem. Tato inspirace trvá 
nepřetržitě již 180 let. I  to je doklad ži-
votnosti, aktuálnosti i  světovosti feno-
ménu, který se nazývá Božena Němcová 
(dále jen BN). K 21. lednu 2022 si připo-
mínáme 160 let od  jejího úmrtí v Praze 
v domě U Tří lip.

Pozoruhodný jak padesátistránkový 
přehled - kalendárium kultu (UCTÍ-

VÁNÍ) spisovatelky od  roku 1837 
do roku 2020 lze nalézt v knize PhDr. Ji-
řího Uhlíře z  Jaroměře „BOŽENA 
NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ 
V  LETECH 1842-2020“, kterou vydal 
vlastním nákladem vloni na  podzim. 
Publikace přináší mnoho zajímavých 
a  objevných informací a  dat, zejména 
o  posmrtném kultu Boženy Němcové. 
V publikaci se například dočteme, že již 
za jejího života vzniklo 23 básní, z nichž 
jedna byla i  v  azbuce. Za  celé období 
až do  konce roku 2020 autor v  oddíle 
POEZIE registruje celkem 516 básní, 
z toho 329 básní ve 34 básnických sbír-
kách a cyklech o spisovatelce, ale i o ba-
bičce, Viktorce či Babiččině údolí. Verše 
převážně již otištěné, v menší míře ne-
otištěné a nedatované vytvořilo v letech 
1842-2020  celkem 162 básníků, z toho 
117 mužů a 45 žen českých, slovenských 
i  polských. Zde asi všeobecně přijíma-
ná nejhodnotnější díla vytvořili přední 
čeští básníci František Halas a  Jaroslav 
Seifert, pozdější nositel Nobelovy ceny 
za  literaturu za  rok 1984. Oddíl PRÓ-
ZA začíná rokem 1884, kdy českoska-
lický rodák Václav Řezníček vydal první 
rozsáhlejší povídku „Za květu mlados-
ti. Podhorská idyla ze života Boženy 
Němcové“ o jejím pobytu ve Chvalkovi-
cích v letech 1830-1833. Do roku 2020 
napsalo 152 autorů, z  toho 102 mužů 

a  44 žen, celkem 239 próz, povídek, 
novel, románů, črt, fejetonů i  scénářů 
včetně 19 prozaických parodií na Babič-
ku. Řadu životopisných próz vytvořili 
například J. Š. Baar, Čestmír Jeřábek, V. 
M. Kratochvíl, František Pavlíček, Josef 
Pavlík, Emil Synek, Antonín Zhoř ad.

Pokud jde o  DRAMA a  DIVADLO 
objevuje se postava Boženy Němcové 
v  57 divadelních životopisných pořa-
dech, z toho bylo 27 činoher, 1 loutková 
hra, 1 balet, 1 muzikál, 3 opery, 3 roz-
hlasové hry, 6 literárně-hudebních pá-
sem a 16 literárně-dramatických pásem 
v letech 1917-2020. Zároveň autor regis-
truje celkem 416 DRAMATIZACÍ a di-
vadelních inscenací v  jazyce českém, 
slovenském i  ruském v  letech 1899-
2020. Jen inscenací Babičky je přibližně 
35, 11 inscenací pohádky Bajaja, 12 in-
scenací povídky Divá Bára, 11 inscenací 
pohádky Sůl nad zlato atd. Konkrétně se 
jedná o  soupis inscenací činoher, oper, 
operet, zpěvoher, her se zpěvy, o balety 
a muzikály. Zhudebnění zahrnuje přes 
220 skladeb prakticky všech hudebních 
žánrů, včetně oper, operet, zpěvoher, 
baletů i muzikálů o spisovatelce i  jejích 
dílech z tvůrčí dílny cca 150 hudebních 
skladatelů. Neúplný soupis gramofo-
nových desek a fonokaret vykazuje 49.

Pokračování na str. 3

Božena Němcová inspirací pro umění

Žaluzie
výroba, montáž, servis

773 113 133
zaluzie.tp@seznam.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

www.opravyokendveri.cz

Koupím
dubovou kulatinu,
i v lese celý strom.

Tel. 602 103 775
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S Novým rokem je „bazárkování“ 
Ženy ženám v  nových prostorách. 
Tímto bychom chtěli poděkovat T. J. 
Sokol Náchod za propůjčené prosto-
ry za symbolickou částku. Náchod-
ští sokolové se tak přidali k naší my-
šlence si pomáhat. Přijďte prodávat 

nebo jen nakoupit. Přineste obleče-
ní dámské, pánské, dětské, hračky, 
cokoliv, co již doma nepotřebujete. 
Nebo se přijďte jen podívat a  na-
koupit. Strávit s námi čas. O to nám 
jde každou poslední sobotu v  mě-
síci. Pomoci si navzájem. Dělat si 
radost.  Nejbližší setkání je 29. 1. 
od 9 do 13 hodin.      Nikol Slancová

Ženy ženám
v nových
prostorách

Náchod, Běloveská 318  | m: +420 778 002 270 

Připravujeme nové výrobní linky
Operátory montáží
Seřizovače strojů
Ú d r ž b á ř e
K v a l i t á ř e
S k l a d n í k y
Vý ro b n í  m i st r y
N á k u p č í

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

JAK NÁS KONTAKTOVAT? 

osobni@deymed.cz +420 491 481 298 deymed.cz/kariera Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov

MECHANIK - ELEKTRONIK / MECHANIČKA - ELEKTRONIČKA

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY www.deymed.cz

Hronov

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

JAKÁ BY BYLA NÁPLŇ PRÁCE?

CO NABÍZÍME?

• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující společnosti
• velká škála firemních benefitů (kafetérie, vyšší příspěvek na obědy, věrnostní 
  prémie, kurzy, příspěvek na penzijní připojištění, finanční bonus na konci roku, ...)
• platové ohodnocení od 30 000 Kč
• práce v příjemném prostředí
• pružná pracovní doba a jednosměnný provoz
• možnost profesního růstu a vzdělávání

• SŠ vzdělání v oboru elektrotechnika nebo příbuzném
• časová flexibilita
• mechanická zručnost
• základní přehled o elektronických součástkách

• základní oživování a sestavování desek plošných spojů

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

Dokončení ze str. 2: Jen okra-
jově kniha připomíná film a  tele-
vizi. Filmografie spisovatelčiných 
děl vykazuje za  léta 1921 až 2015 
výběrově 26 filmů a  filmových 

adaptací, včetně jedné amatérsky 
natočené filmové satirické parodie 
Babičky aneb jak to bylo dooprav-
dy z roku 2009/2010. Postava spi-
sovatelky se objevuje v  celkem 15 

životopisných hraných či polohra-
ných filmech a mnoha televizních 
inscenacích v letech 1925-2020. 

Autor Jiří Uhlíř preferuje pře-
devším SOUPIS PÍSEMNICTVÍ, 

L I T E R AT U RU, 
NIKOLIV AU-
D IOV I Z UÁ L N Í 
A  DIGITÁLNÍ 
NOSIČE.  AU-
DIO A  VIDEO 
JSOU VYMOŽE-
NOSTI DRUHÉ 
POLOVINY 20. 
STOLETÍ A  PO-
ČET ROZMA-
NITÝCH VYDÁ-

NÍ JE DNES JIŽ PRAKTICKY
NEZJISTITELNÝ. Diafilmů o BN 
a pohádek bylo zhotoveno 25 v le-
tech 1937-1967. Dizertací a diplo-
mových prací se vztahem k  BN 
se podařilo zjistit v  letech 1918-
1968, 1978-2020 zatím 133 zá-
znamů. Náš soupis v kterémkoliv 
žánru si nečiní nárok na  úplnost 
a komplexnost. Portrétů BN bylo 
vytvořeno několik set a  stovky 
ilustrací děl BN. Božena Němcová 
je též po  160 letech (1862-2022) 
stále inspirující a poznávaná.

Ve spolupráci s Jiřím Uhlířem 
zpracoval Karel Petránek 

Božena Němcová inspirací pro umění 

Úklid snìhu
Vyhrnování, solení

Tel. 724 173 560
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Kraj stále zlepšuje železniční dopravní spojení na Náchodsko a Broumovsko
Obvykle při vstupu do  nového roku 

máme ve  zvyku ohlédnout se za  tím 
právě uplynulým a  současně si klást 
nové cíle do  let budoucích.  Rád bych 
v tomto kontextu zrekapituloval i vývoj 
nabídky železničního spojení v  našem 
kraji, a to nejenom v rámci posledních 
5 let, ale i výhledově v souvislosti s nově 
uzavřenými desetiletými smlouvami 
pro provoz veřejné železniční dopra-
vy v našem kraji, platnými od počátku 
letošního roku. Z  pohledu Náchodska 
a Broumovska se jedná zejména o tyto 
skutečnosti:

Přímé spojení z  Broumovska 
a Náchodska do Hradce Králové

Na přelomu let 2016/2017 byl zaveden 
rychlík „Dobrošov“ pro přímé spojení 
Meziměstí-Teplice n. Metují – Hronov 
– Náchod – Hradec Králové – Praha.  
Ministerstvo dopravy však upozorni-
lo na  neefektivní využití a  požadovalo 
jeho zrušení. Proto na  základě vyhod-
nocení atraktivity a  vytížení ze strany 
cestujících byly při změně jízdních řádů 
2019/2020 upraveny časy tohoto spoje-
ní, a to zejména s ohledem na dojíždění 
žáků a  studentů do  škol, a  současně je 
tento vlak na  trase Broumov – Hradec 
Králové a  zpět nově veden jako spěšný 
vlak. V jízdním řádu 2021/2022 byl za-
veden nový provozní koncept spočívající 
ve spojování a dělení souprav ve stanici 
Starkoč. Po této úpravě je přímé spojení 
Broumovska, Náchodska a Hradce Krá-
lové zajišťováno 7x denně, včetně spěš-
ného vlaku „Dobrošov“.

Pravidelné spojení z  Náchodska 
do Brna

V posledních letech došlo k výrazné-
mu navýšení počtu přímých spěšných 
vlaků na  trati 026 mezi Náchodem 
a  Chocní, jež díky návaznosti přípojů 
v Chocni umožňují pohodlné a  rychlé 
spojení z  oblasti Náchodska do  Brna. 
Využívají jej například studenti dojíž-
dějící na vysoké školy v Brně, Olomou-
ci či v  Ostravě. Od  loňského prosince 
na  lince Náchod – Choceň zajišťováno 
celkem 10 spěšných vlaků v  pracovní 
dny a 13 o víkendu. Záměrem Králové-
hradeckého kraje je dostat co nejdříve 
naše cestující na  koridor Praha-Olo-
mouc a  ve  spolupráci s  Pardubickým 
krajem ho chceme v  nejbližších letech 
dále rozvíjet.

Nasazování bezbariérově přístupných 
vozidel a obnova vozového parku

Při naplňování nových smluv bude 
v kraji nasazeno 7 nových elektrických 
jednotek RegioPanter, jejichž výrobcem 
je Škoda Transportation. Na neelektri-
� kovaných tratích to bude 33 nových 
dvoučlánkových souprav od  polské 
společnosti PESA. Všechny nové vla-
ky budou bezbariérové, v  létě v  nich 
bude příjemně díky klimatizaci, a  pro 
větší cestovní komfort umožní palub-
ní WI-FI také připojení k  internetu.  
Nebudou chybět ani zásuvky pro do-
bíjení drobné elektroniky. Moderniza-
cí projde i  většina stávajících vozidel. 
Výhledovým cílem kraje je postupnou 
obnovou vozového parku zajistit 100% 
podíl nízkopodlažních vozidel na všech 
osobních a spěšných vlacích.

Do doby dodání nových vozidel jsou 
kromě nízkopodlažních vozidel dočasně 
nasazována též vozidla bez nízkopodlaž-

ního nástupu, avšak vybavená 
zdvihací plošinou pro cestující 
na  vozíku. Jedná se například 
o  soupravy typu 854 + 954 
nebo 843 – jako je tomu napří-
klad na  trati Starkoč – Brou-
mov, kde jsou od jízdního řádu 
2021/2022 nasazovány na  pří-
mé spěšné vlaky linky Hradec 
Králové – Náchod – Broumov.  
Na spěšné vlaky, které tvoří pří-
poje rychlíků linky R10 (Praha 
– Hradec Králové – Trutnov) 
jsou nasazovány již nízkopod-
lažní jednotky „RegioNova“.

Na Náchodsku a Broumovsku budou 
soupravy typu 854 + 954 a 843 nahra-
zeny motorovými jednotkami PESA 
Link, v  příštích letech. Plán nasazení 
nových souprav PESA Link je následu-
jící. Ood platnosti nových jízdních řádů 
2024/2025 to budou tři soupravy na tra-
ti Hradec Králové – Trutnov – Svobo-
da nad Úpou, čtyři soupravy na  trati 
Hradec Králové – Náchod – Broumov. 
Na přelomu let 2026/2027 budou nasa-
zeny na trati Náchod – Týniště nad Or-
licí – Choceň čtyři tyto soupravy a dvě 
na trati Starkoč – Broumov.

Jedná se o  moderní dvoudílné sou-
pravy, které díky své nízkopodlažnosti 
zjednoduší dojíždění cestujícím na vo-
zíku a lze v nich též pohodlně přepravo-
vat jízdní kola či dětské kočárky.

Pravidelné přeshraniční spojení 
s Dolnoslezským vojvodstvím

Před třemi lety bylo zavedeno sezón-
ní přímé vlakové spojení dolnoslezské 
metropole Wrocław s  Adršpašsko-tep-
lickým skalním městem, které se těší 
velké oblibě cestujících a pomáhá s ře-
šením složité dopravní situace v důsled-
ku turistického náporu v  Adršpachu 
a okolí. Královéhradecký kraj v součas-
nosti usiluje o co možná brzké zavedení 
přímého železničního spojení na  trase 
Pardubice – Hradec Králové – Náchod 
– Meziměstí – Wałbrzych – Wrocław. 
Po  spuštění provozu získají cestující 
přímé spojení několikrát denně v  ka-
ždém směru. Jízda z  Hradce Králové 
do  Wroclawi by měla trvat přibližně 3 
hodiny.

Věřím, že nejenom díky novým 
smluvním podmínkám pro provozová-
ní veřejné železniční dopravy, ale také 
s  ohledem na  již rozpracované studie 
a  další plánovaná jednání se Správou 
silnic a  železnic i  ministerstvem do-
pravy, budeme schopni v dalších letech 
významně pokročit také v modernizaci 
železničních tratí na území našeho kra-
je. Budu v tomto smyslu dále prosazo-
vat naše zájmy z  pozice hejtmana, ale 
i  využitím možností prostředí Senátu 
PČR.

Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje 

a senátor za volební obvod Náchod

Máte dítě v 5. nebo 9. třídě?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!
Podejte si do 1. března 2022 přihlášku ke studiu

na Jiráskovo gymnázium v Náchodě.

Studium má všeobecné zaměření.
Všeobecné vzdělání dává větší svobodu v rozhodování při volbě vysoké školy či povolání.

Prostor pro specializaci je zajištěn systémem volitelných předmětů.
Žáci mohou rozvíjet své schopnosti také v kroužcích

pěvecký sbor, vokálně instrumentální, divadelní, loutkový a historicko-dramatický soubor,
kroužky fotogra� cký, šachový, modelářský, robotiky, 3D tisku, chemický, elektrotechnický,

přírodovědný, házená, frisbee, � lmový klub...
Online setkání ředitele školy s uchazeči a jejich rodiči se uskuteční

27. a 29. 1. 2022 vždy v 16:00 (pro 4leté gymnázium)
a v 18:00 (pro 8leté gymnázium). Těšíme se na Vás.

Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profese:

l zedník
l tesař 

na stavby v okrese Náchod, Trutnov, Rychnov n/Kněžnou

Nabízíme:
l 5 týdnů dovolené
l pracovní poměr

na dobu neurčitou
l odměny při pracovních a 

životních jubileích
l stravné
l možnost ubytování na 

firemní ubytovně 

Nástup možný ihned.

Další informace
na tel. 491 433 286

www.prumstavnachod.cz       

... .... Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná a nadnárodní firma působící ve strojírenství s dlouholetou zkušeností v oblasti 
zpracování trubek a profilů. Sídlo naší společnosti se nachází v Nizozemsku a vlastní výroba v České republice. Boltjes 
Group tvoří společnosti Boltjes Serial Production - sídlo společnosti v Ermelo v Nizozemsku, Boltjes lnternational - 
výrobní závod v Červeném Kostelci v České republice a logistická síť skladů po celé EU. 

VEDOUCÍ KONSTRUKTÉR
kalkulace (kusovníky, pracovní postupy, normování)|tvorba materiálových specifikací pro nové projekty|

ověřování vhodnosti specifikace u potencionálních dodavatelů|podpora kvality při ověřování nových materiálů|
podpora vedoucího nákupu|ověření dostupnosti materiálů na trhu

praxe na obdobné pozici, znalost kreslení ve 3D|znalost AJ nebo NJ výhodou|technické myšlení

VEDOUCÍ TECHNICKÉ KONTROLY
vedení dvou podřízených pracovníků|vstupní, mezioperační a výstupní kontrola materiálů a výrobků|práce s 

měřidly + jejich evidence                                                                                                                                                    
praxe na obdobné pozici, zajištění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly materiálů a výrobků|zapojení v 

projektovém týmu při výrobě nových výrobků a prototypů 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  

OBSLUHA STROJŮ VE VÝROBĚ 
dělnické práce ve výrobě | manuální zručnost • dvousměnný provoz |při plnění normativu mzda              

Kč 26.000 + benefity |možnost přivýdělku formou přesčasů
Nabízíme zázemí stabilní mezinárodní společnosti hledající pracovníky pro dlouhodobou spolupráci | práce 
na zajímavých projektech (VW, BMW, Audi, Rolls-Royce, BMW, Bosch, Geberit, Linet, aj.) | zajímavé finanční 

ohodnocení + benefity| profesní růst | dovolenou do 25 dnů

www.boltjesgroup.com/cz/ka riera 

... .... Ocenění pro
Bavíme se sportem

V  neděli 9.  ledna  2022 proběhl 
na  pražském Žofíně 20.  FORTUNA 
Galavečer Našeho fotbalu. Fotbalová 
asociace České republiky zde každo-
ročně oceňuje i  projekty, které pomá-
hají rozvoji fotbalu a sportu obecně. Se 
svým projektem BAVÍME  SE  SPOR-
TEM byl oceněn v  kategorii projekt 
roku i  Okresní fotbalový svaz (OFS) 
Náchod. Ocenění převzal předseda 
OFS Náchod Ing.  Petr  Vítek z  rukou 
generálního sekretáře FAČR Michala 
Valtra.

   „Je to velký úspěch našeho regionu 
i  jeho zviditelnění za  práci, kterou se 
snaží dělat trenéři s  dětmi v  projektu, 
který je zaměřený na  rozvoj všeobec-
né pohybové gramotnosti dětí v  ma-
teřských a  základních školách,“ říká 
o ceně Petr Vítek.
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*Vdovec 75/170, nekuřák, rád po-
zná ženu přiměřeného věku, které 
se líbí hudba, tanec, toulky příro-
dou a vše pěkné, co můžeme spo-
lečně prožít. Tel. 733 517 291
*Jsem vdovec 68/172/68 a hledám 
štíhlejší kamarádku pro vzájemné 
návštěvy, procházky, výlety. Náchod-
sko, Rychnovsko. Jsem od Nového 
Města nad Metují. Tel. 702 387 289“
*Rozvedený částečně inv. důchod-
ce, 49 let, 175/85, hledá štíhlejší 
ženu z Náchoda, která má ráda pří-
rodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611

*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Ná-
chodě, Kladská 1523, 1. patro na-
proti autobusovému nádraží, volný 
ihned, nájem 5000,-, režie 2100,- 
kauce 15000,-. Tel.777 606 801

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v  osobním vlastnictví v  Náchodě, 
upřednostním lokalitu sídliště Pl-
hov nebo ul. Běloveská. Možnost 
koupě bytu i s  nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, ob-
chod, škola, pošta v místě. Povinná 
kauce, tel. 608 86 98 85
*Rozvedená žena koupí menší byt 
v Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Nabízím pronájem rekonstruo-
vaného bytu 1+ větší KK s velkou 
terasou a záhonem v Náchodě 
Bělovsi. 36,5 m2. Bezbariérový 
přístup. Byt je vybaven kuchyň-
skou linkou a novým kombinova-
ným sporákem s digestoří. Nájem 
6800Kč + zálohy na vodu a plyn 
(doposud cca 1000 Kč). Elektřina 
na nájemce. Vratná kauce 3 x 6800 
Kč. Tel. 731 116 953.
*Pronajmu od 1. července malý 
rodinný domek na vesnici se
zahradou, možnost pro psa. V okolí 
Hronova. Kontakt tlf. 605 285 792
*Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 2+kk v Náchodě ulice Bělo-
veská. Nájem 8900,-Kč + energie. 
Vratná kauce 3.měsíční nájem. 
Tel.774224446
*Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Pronajmu rekonstruovaný byt 
2+1 v Náchodě Bělovsi v I. NP 
o rozloze 46,5 m2. K bytu náleží 
společná zahrada. Byt je vybaven 
kuchyňskou linkou, kombinova-
ným sporákem a digestoří. Nájem 
8700Kč + zálohy na vodu a plyn 
(doposud cca 1500 Kč pro 2). Elek-
třina na nájemce. Vratná kauce 3 x 
8700 Kč. Prosím volejte mezi 15-19 
hod na tel. 731 116 953.
*Pronajmu v rodinném dvojdom-
ku 3+1, v Náchodě v Třešinkách. 
8tis. nájem, 8tis. inkaso, 10tis vrat-
ná kauce. Tel.774 407 168, volat po 
18hod.

* Pronajmu byt 2+1 velký 96 m 
čtverečných v Hronově. Tel. č. 
736 537 033

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 110 041
*Pronajmu 1+kk po rekonstruk-
ci, ul. Pražská v  Náchodě, Pou-
ze slušným lidem. Více na tel. 
777 828 428.

* Koupím garáž v Novém Městě 
nad Metují. Tel: 603 530 720

*Prodám větší stavební pozemek 
v Dolní Radechové, list vlastnictví 
208, par. Č. 2079, celková výměra 
2591 m2, možno rozdělit na 2 čás-
ti. Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 608 66 
77 30
*Sháním chatu, chalupu, domek v 
okolí Náchoda do 20 km na všech-
ny směry, nabídněte na tel. 774 
777 072

*Pronajmeme nebytové prostory 
v Novém Městě nad Metují, zko-
laudované jako ordinace, přízemí, 
105 m2, 7.500 Kč/měsíčně. Mož-
nost i jako kancelář. 733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v  blízkosti 
centra Nového Města nad Metují 
(cca 250 m od autobusového ná-
draží). Lze využít jako kancelář či 
poskytování služeb. Po komplet-
ní rekonstrukci. Součástí je WC, 
umyvadlo a další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + ener-
gie.  Tel. 733 735 709

*Prodám starožitný psací 
stroj Ideál Neumann. Telefon: 
721 119 083
*Prodám SENO v  kulatých ba-
lících. Uskladněno v  hale. Tel. 
602 959 862
*Prodám sněhovou frézu zn. 
HECHT, málo používaná, jedno-
duchá obsluha, šíře záběru 46cm, 
ovládání směru odhozu, odhoz 
asi 8m, osvětlená, pojezd jen po-
hybem šneku, příkon asi 1,8 kW, 
cena 3.000 Kč. Dále prodám bílé 
dveře 80 cm, částečně prosklené, 
pravé a levé, zánovní. Cena po 
1000 Kč. Tel. 608 951 891
*Prodám vepřové půlky 55 Kč/
kg, + droby zdarma. Krmeno z jí-
delen. Volat po 20. hodině na tel. 
605 285 222

*Koupím Babettu 210 s kar-
tičkou nejlépe pojízdnou do
8000 Kč tel. 607 776  405, e-mail 
tymkanal2@seznam.cz
*Jsem sběratel a koupím auto-
dráhy Ites, Gonio, Faro i samotná 
autíčka. Děkuji za vaše nabídky. 
Tel. 739 231 783
*Koupím zlaté a stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost za-
ručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 
604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i 
celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotogra� e, reklamní fotogra-
� cké materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré � lmové plakáty a 
jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a vše o Vánocích. 
TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotogra� e, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MER-
KUR aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek a jiné zajímavosti 
do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, 
rádia, sklo, porcelán, obrazy, 
knihy, časopisy, plakáty, voj. 
výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodiny, 
budíky, propagační materiály, 
knihy, plakáty, různé součástky 
i díly, např. od fy PRIM a dal-
ších značek. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace. Převod 8mm � l-
mů, VHS a DV kazet, skenování 
negativů a diapozitivů. Kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Nabízím pomoc a řešení při 
Vašich problémech v oblasti
zdraví, psychiky, vztahů, práce, 
rodiny. www.petrmichael.cz Tel. 
773 495 394
*www.SexChat21.com - Erotický 
chat registrace je zdarma
*Přijmeme muže, ženy i senio-
ry na rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 
777 803 359
*Žena středního věku z  Nácho-
da hledá práci – přivýdělek na 
2 hodiny denně, nebo na 14 dní 
v měsíci po 4 hodinách. Náchod a 
blízké okolí. Tel. 608 204 840 
*Nabízím  řešení paranormál-
ních (anomálních) aktivit v  do-
mech či bytech, včetně odvádění 
entit. Diskrétně. Vyhledám geo-
patogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu odpa-
dů. Slušné jednání. Cena doho-
dou. Tel. 603 549 451
*Nabízím pomoc a řešení při 
Vašich problémech v oblasti
zdraví, psychiky, vztahů, prá-

ce, rodiny. www.petrmichael.cz 
773/495 394
*Převedu záznamy z videokazet 
na Flešku nebo DVD, levně. Tel. 
777 554 484.

PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

cer� fi kovaní profesionálové v oboru realit

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

 

www.reality� chy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2022

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

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  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
  P

OZŮSTALOST
VETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

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

Nabízím
veškeré zemní práce bagrem. 

Třídění zeminy, demolice, vrtání sloupky
a  patky, terénní úpravy, nádoby

na dešťovou vodu a jímky, odstraňování 
pařezů a náletových dřevin. 

Více informací na tel.774224446
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

PŘIJMEME 
KUCHAŘKU

A BRIGÁDNICI
TEL.: 728 386 034

Sháníme
KADEŘNICI 

do provozovny v Náchodě.

Více info na tel. 605 148 735

Společnost ROMAN - TRANS SPEDI-
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče 

MKD na potravinářskou cisternu. 
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo 
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré 
platové podmínky. Více informací

na tel. 602158418

Obec Černčice 

nabízí k pronájmu

nově zrekonstruované

prostory
pro kadeřnictví
a pro pedikúru 

v budově obecní prodejny. 
Zájemci zasílejte nabídky

do 31. 1. 2022
na email: obec@cerncice.eu

 
Nabídka musí obsahovat 
informace o zájemci, dny 

v týdnu, kdy by chtěl
provozovat službu a cenu

za den pronájmu. 

V případě dotazů
volejte: 730 893 671

Pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

KADEŘNICTVÍ
NATÁČKA

KADEŘNICTVÍ
NATÁČKA

Karlovo náměstí 88, Náchod

Petra Baštová (Pinkavová)
Návrat po mateřské dovolené

PO, ÚT 10:00-16:00
bez objednání

ST - PÁ dle objednání

Tel. 776 00 13 23
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Začátek nového roku na  ZŠ Babí 
je ve znamení očekávání, zda se nám 
podaří uskutečnit všechny plánované 
akce. V lednu se sešel výbor SRPDŠ 
a odsouhlasil nabitý program. V den 
pololetního vysvědčení odjíždí větši-
na žáků s aktivními rodiči a pedago-
gickým dohledem do Orlických hor 
užít si sněhu, kamarádů a  lyžování. 
Letošní tradiční ples bychom rádi 
nahradili společným putováním pří-
rodou a pozvali rodiče „na kus řeči“. 

Naše škola je školou rodinného typu, 
a proto je komunikace s rodiči důle-
žitou součástí. Individuální přístup 
se odráží i na hybridní výuce, kterou 
jsme zajistili i pro jednotlivce. Pokud 
se žák ocitne v dlouhodobé nemoci 
či karanténě, má možnost připojit 
se do  hodiny a  být aktivním účast-
níkem vyučování. Do  nového roku 
přejeme všem, aby se již mohli sou-
středit na pozitivní události.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

Ve znamení očekávání

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

V Náchodě vyrostlo nové chráněné bydlení
Šest klientů rokytnického Domo-

va na Stříbrném vrchu se přestěhu-
je do  nového chráněného bydlení 
v Náchodě na Brance. Rodinný dům 
s  komunitní domácností postavil 
Královéhradecký kraj. Jednopodlaž-
ní objekt zastřešený plochou zatrav-
něnou střechou je rozdělený na dvě 
samostatné bytové jednotky se třemi 
ložnicemi, společnou obytnou míst-
ností s kuchyňským koutem a soci-
ální zázemím. Cílem je přesunout 
klienty, kteří jsou schopni se o sebe 
postarat s  menší mírou podpory, 
z velkých ústavních zařízení do běž-
ného prostředí. Měli by si najít práci 
a naučit se vést domácnost.

Jůlinka, Jahůdka, Ťapka hledají 
domov. A  nejen ony – v  útulku je 
mnoho jiných kočiček (Kája, Bo-
houšek, Boženka, Kráska, Štěpánka, 
Maruška, Danuška a další), které če-
kají na své štěstí. 

Městský útulek Broumov, Jana 
Slováková 721  543  498, e-mail:
jannaslovakova@seznam.cz

Adoptujte,
má to smysl

Začne stavba druhé části obchvatu Opočna
Výstavba druhé etapy přeložky silni-

ce II/298, jíž se dokončí obchvat města 
Opočna, by měla začít nejpozději v úno-
ru. Stavba v hodnotě 219 milionů korun 
má trvat tři roky a propojí první část ob-
chvatu od kruhové křižovatky U Jordán-
ku s  výpadovkou na  Třebechovice pod 
Orebem a Hradec Králové.

„Již tak velké dopravní zatížení měs-
ta ještě vzroste po  dalším rozšíření prů-

myslové zóny Solnice-Kvasiny. Přeložka 
je významná vzhledem k  dopravnímu 
napojení na  nově dokončenou dálnici 
D11 do  Jaroměře a  také jako přístupová 
komunikace do Orlických hor,“ říká hejt-
man Martin Červíček. Délka úseku je 
půl druhého kilometru. Je tedy kratší než 
zprovozněná první část, ale po technické 
i � nanční stránce mnohem náročnější.

 Požadujeme: 
  
 
  
  
  

 Náplň práce: 
  
 
  
  

 Nabízíme: 
  
  
  
  
  
 
  
         

Pozice je vhodná pro absolventy i důchodce
Nástup možný ihned

  Přijmeme zaměstnance do jednosměnného provozu na pozici:

OBSLUHA VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

498  264  137 ,322  774  194 :.let an etjutkatnok sán umjáz ědapířp  V
 e-mail: info@bauch-navratil.cz

www.bauch-navratil.cz
Bauch, Navrátil s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad Metují

průkaz obsluhy VZV
manuální zručnost
samostatnost, pečlivost
časovou flexibilitu
praxe na obdobné pozici výhodou

obsluha ručně vedeného vysokozdvižného a nízkozdvižného 
elektrického vozíku
manipulace ručně vedeným paletovým vozíkem
obsluha obalovacího stroje

mzdu 150 Kč/hod.
ínežuoldorp ítsonžom  s uotičru ubod an rěmop ínvocarp ínvalh

závodní stravování
měsíční a pololetní příplatky za nulovou nemocnost
věrnostní dovolená
příspěvky: na péči o zdraví, na Vánoce, na dovolenou
firemní, sportovní akce

Tenisový klub Náchod děkuje všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné 
v roce 2021 provozovat činnost klubu a pořádání sportovních akcí. Naši sponzoři jsou 
Město Náchod, Saar Gummi Czech s.r.o. Rubena Náchod, Optik Do Domu, Integraf, 
Stavebniny Danton, Primátor Náchod a.s..

Poděkování sponzorům

V  minulém čísle novin ECHO 
jsme zveřejnili informaci o básnické 
sbírce S. Barici Má Odysea. Bohužel, 
do internetové adresy, kde lze publi-
kaci v elektronické podobě nalézt, se 
vloudila drobná chybička. Uvádíme 
tedy správnou webovou adresu, kte-
rá je: https://greenie.elist.sk/knihy/
ma-odysea

Má odysea 


