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Beránek Náchod, a. s.

uvádí v bøeznu
Nedìle
2. 3. 2008
v 15.00 hodin

O chytré princeznì
Divadelní agentura Praha
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 13. 2. 2008

Úterý
18. 3. 2008
V 19.00 hodin

Besídka 2008
Divadlo SKLEP
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 21. 2. 2008

Ètvrtek
6. 3. 2008
V 19.00 hodin

Za èím do Indie?
Dia show
D. Jiráska a A. Polákové
Pøednákový sál mìs. divadla
Vstupné: 50 Kè
Pøedprodej od 14. 2. 2008

Støeda
19. 3. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Pondìlí
10. 3. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

A. Dumas, J.-P. Satre: Kean
Divadlo Pod Palmovkou
Pøedstavení ab. cyklu  skupina A
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 20. 2. 2008

Filharmonie Hradec Králové
Sólistka: Michiyo Keiko
(soprán),
dirigent: Frantiek Vajnar
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kè
Pøedprodej od 25. 2. 2008

Ètvrtek
20. 3. 2008
V 19.00 hodin

Jaromír Nohavica
Koncert k novému CD Ikarus
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kè
Pøedprodej od 27. 2. 2008

Støeda
12. 3. 2008
v 19.00 hodin

Literárnì hudební veèer
Vývoj mìstské samosprávy
v Náchodì
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 20. 2. 2008

Støeda
26. 3. 2008
v 19.00 hodin

Ètvrtek
13. 3. 2008
v 19.00 hodin

M. Twain: Vdovou proti své vùli
STUDIO YPSILON
Hrají: J. Lábus, M. Dejdar,
P. Vacek, J. Jiráò, J. Pøeuèil,
J. Synková a dalí
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 13. 2. 2008

Michal Hrùza
BÍLÁ VELRYBA TOUR 2008
Pøedkapela Photolab
Koncert na stání
Vstupné: 170 Kè v pøedprodeji,
200 Kè na místì
Pøedprodej od 3. 3. 2008

Literárnì hudební veèer  Vývoj mìstské samosprávy v Náchodì

Na programu veèera je prezentace nové stejnojmenné publikace, kterou koncem roku 2007 vydalo Mìsto
Náchod. Autoøi Lydia Batecká, Jaroslav Èáp a Jan Èíek ze Státního okresního archivu Náchod v ní pøedstavují
samosprávu mìsta tak, jak se postupnì vyvíjela od nejstarích dob do souèasnosti. V rámci veèera se posluchaèi
pouènou i zábavnou formou seznámí s nìkolika zajímavými epizodami a s nejvýraznìjími osobnostmi pøedních
pøedstavitelù mìsta z øady purkmistrù, starostù i pøedsedù a také nìkterých konelù, obecních starích, radních
a zastupitelù. Veèer zakonèí filmový dokument o nejznámìjím z nich  JUDr. Josefu Èíkovi  z dílny TéVé
Náchod. Pro zájemce bude publikace na místì k zakoupení.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì.
Otevírací doba: pondìlípátek 8.0017.30 hodin, sobota 8.3011.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote
pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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V mìsíci bøeznu si ji tradiènì pøipomínáme svìt kníek, dùleitost ètení a výchovu ke ètenáøství. Veøejné knihovny
jsou instituce, které mají tyto aktivity pøímo v popisu práce. Knihovna pøitom u
dávno není jen místem pùjèování knih,
nabízí øadu dalích kulturních a vzdìlávacích akcí, získávání nejrùznìjích informací, nabízí monost trávit zde svùj volný
èas, je místem setkávání. To je dùleité
zvlátì pro dìti. Budou toti pøedevím
tam, kde se jim líbí, kde mají prostor
a nabídku zajímavých èinností. Domníváme se, e to vechno splòuje i Mìstská
knihovna v Náchodì. Díky provedeným
úpravám budovy máme vhodné podmínky
pro nejrùznìjí aktivity, které mohou dìti
vyuívat. Pohádková pásma, literární programy, maòásková pøedstavení v zabudovaném divadélku, literární, výtvarné
a znalostní soutìe, besedy knihovnického minima, tvùrèí dílny, setkání se spisovateli.
V dobì konkurence televize a poèítaèových her se stále více snaíme pøivést dìti
zpìt ke knize a ètení nejrùznìjími aktivizujícími prvky. Ètenáøem se èlovìk nerodí, ètenáøi musíme ukázat cestu. I pøedkolní dìti zde najdou pìkné kníky na
prohlíení nebo jim krátkou pohádku pøiblíí maòásková postavièka. Na kolní výuku v první tøídì navazuje nae pasování na ètenáøe. Slavnostní formou pøed
rytíøem Hronem dìti slibují vìrnost knihám a vemu dobrému, co je v nich napsáno. Od druhé a po devátou tøídu základních kol je pøipraven tematicky bohatý
systém besed, kterého se úèastní vechny
náchodské koly. Aktivnì pracuje ètenáøský krouek, vydávající svùj vlastní èasopis s recenzemi nových kníek a dalími
zajímavými postøehy. V literárních soutìích knihovny obèas objevíme zaèínající
spisovatelské talenty. Jedna z naich
autorek získala dokonce ocenìní rytíøe
krásného slova v praském Klementinu.
Inspirující jsou setkání se spisovateli,
v poslední dobì to byly velmi úspìné be-

sedy s Petrou Braunovou, Danielou Krolupperovou a Ivou Procházkovou. Není
divu, e právì o jejich kníky byl poté velký zájem a Petra Braunová se stala i nejètenìjí autorkou pro dìti v naí knihovnì.
Znovu se budeme vracet ke ètení nahlas. Na bøezen vyhlaují knihovny Týden
ètení, u nás to bude od 17. do 21. bøezna.
Otevøeme kníky, které vypravují pøíbìh,
mají smysl pro humor a íøí úctu k lidem,
zvíøatùm i pøírodì. Zamysleme se i doma,
zda dìtem, zvlátì tìm mením, neschází
tiché spoleèenství nad rozevøenou kníkou
a proívání dìje vyprávìného hlasem blízkého èlovìka. Na rozdíl od svìta poèítaèù
je spoleèné ètení sdíleným záitkem a vnáí tak výrazný lidský prvek do naí komunikace. Umoòuje klást otázky a øíkat odpovìdi, umoòuje vzájemné vypravování.
Mìstská knihovna disponuje irokým rejstøíkem kvalitní literatury pro dìti vech
vìkových kategorií a my jim i jejich rodièùm rádi poradíme s výbìrem té správné
kníky právì pro nì.
Na podporu ètení a ètenáøství vznikají
v poslední dobì celostátní akce a kampanì. Jednou z nich je projekt Celé Èesko
ète dìtem, do kterého se zapojují významné osobnosti kulturního a spoleèenského
ivota. Autorkou pùvabného loga a plakátu je známá výtvarnice Emma Srncová.
Cílem projektu je pøispìt k psychickému
a morálnímu zdraví dìtí a mládee. Pøipomenout souèasné spoleènosti, jaký význam
má hlasité ètení dítìti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku èíst
i v dospìlosti. Ètení v pøátelské atmosféøe
je cestou, jak projevit dítìti svou náklonnost, jak nenásilnì rozvíjet jeho jazykové
dovednosti a veobecné vìdomosti. Závìrem tedy citace motta projektu Celé Èesko ète dìtem: Vichni chceme, aby
z naich dìtí vyrostli moudøí, dobøí
a astní lidé. Jak toho dosáhnout? Ètìme
dìtem. Ètìme dìtem 20 minut dennì.
Kadý den!
Mgr. Marie Sobotková
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Zprávy

z radnice
Èíselný popis u kadé
zprávy pøedstavuje pomìr hlasù
pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.

Rada mìsta 5. 2. 2008

Jednání rady mìsta
se zúèastnilo osm radních.
Déèko
 schválení grantových zámìrù 8-0-0
l RM souhlasila s úèastí pøíspìvkové organizace Déèko Náchod v grantových øízeních na projekty u Ministerstva kultury ÈR a Královéhradeckého kraje bez finanèní úèasti zøizovatele  mìsta Náchod.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ-Distribuce, a. s., Dìèín. Smlouva
se týká veøejného rozvodu elektøiny a projekt øeí nové pøipojení domu èp. 66
v ulici Za Pøádelnou na rozvod el. energie. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o., na pronájem pozemkù ve
spoluvlastnictví s obcí Pøibyslav v k. ú.
Braec. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu urèitou s platností od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2015. Jedná se o lesní pozemky
a ostatní komunikace (pøíjezdové cesty)
o celkové výmìøe 29,3691 ha v k. ú. Braec. Mìsto Náchod vlastní 2/3 výmìry
pozemkù a obec Pøibyslav 1/3 pozemkù.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti parcely v ulici
Za Vodou v Malém Poøíèí o celkové výmìøe 275 m2 pro zøízení zahrádky. Pøi
zamìøení stavby cyklostezky bylo zjitìno, e nájemci si èást této parcely pøiplotili ke své zahradì a uívají ji.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Obèanským sdruením Náchodská Prima sezóna na nebytové prostory Vinárny U Pranýøe v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 s platností od 1. 2.
2008 na dobu neurèitou.
8-0-0
lRM souhlasila s pøedáním domu èp. 371
v Hurdálkovì ulici (bývalý objekt Peèovatelské sluby) do Správy budov Náchod,
s. r. o., která bude zajiovat vekerou
èinnost spojenou s provozem tohoto objektu.
8-0-0
Doèasná dopravní opatøení
v Náchodì  spojka Myslbekùv
mostsídlitì SUN
8-0-0
l RM vzala na vìdomí zprávu o prùbìhu
realizace projektu Doèasná dopravní opatøení v Náchodì. Rada svým usnesením dne
28. 8. 2007 souhlasila se zpracování stu-

die na tento projekt (propojení Myslbekova mostu na sídlitì u nemocnice). Na tuto
studii byla pøidìlena dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výi 94
tis. Kè. Jednání s vlastníky pozemkù, kterých by se tato spojka mìla dotýkat, vak
byla neúspìná a není tedy moné
v souèasné dobì na tomto projektu pokraèovat.
Regenerace panelového sídlitì Plhov
v Náchodì  5. etapa
8-0-0
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit projekt 5. etapy Regenerace panelového sídlitì Plhov v Náchodì a jeho
pøedloení projektu do Programu podpory bydlení pro rok 2008  Podpora regenerace panelových sídli pro rok 2008.
V roce 2008 se plánuje pokraèovat v opravì místních komunikací a chodníkù ulice
Pøíkopy a ulice Kostelecká vèetnì øeení
køiovatek. V rámci 5. etapy se plánují
úpravy intuitivnì vytvoøených cest ulice
Kostelecká, Havlíèkova, Pøíkopy  U cukrárny. Pøedmìtem ádosti je také úprava zelených ploch v centrální èásti sídlitì. Mezi ulicemi Pøíkopy a Kostelecká je
nevyhovující asfaltový povrch, který døíve slouil pro sportovní aktivity dìtí. Výstavbou nových a moderních høi je tento asfaltový povrch nevyuitý. Obyvatelé
sídlitì Plhov navrhují upravit lokalitu
a vybudovat odpoèinkové místo  park
s mobiliáøem. Sídlitì bude dále doplnìno chybìjící zelení a mobiliáøem  lavièky, odpadkové koe a stojany na kola.
Mìsto Náchod v rámci 4. etapy upravilo
Plhovské námìstí. V rámci 5. etapy se
toto námìstí doplní zelení a mobiliáøem.
Maximální výe dotace je 70 %.
Organizace dopravy pøed hranièním
pøechodem do Polska
8-0-0
l RM souhlasila s provedením zmìny dopravního znaèení v krajním jízdním pruhu mezinárodní silnice v ulici Polské pøed
Hypernovou s cílem umonit stání kamionù.
Starosta mìsta obdrel stínost z Generálního konzulátu ÈR v Katovicích na
znemonìní zastavení kamionù pøed hranièním pøechodem do Polska. Podstatou
této stínosti bylo to, e zmìnou dopravního znaèení (od 21. 12. 2007) instalací
dopravní znaèky Zákaz zastavení je
znemonìno øidièùm zastavení a tím
i nákup polské silnièní známky, èím se
vystavují monosti postihu z polské strany a dále znemonìno vyuít k nákupùm
a obèerstvení obchodù v této èásti mìsta.
Zmìna dopravního znaèení byla provedena od 21. 12. 2007 stanovením dopravního znaèení Krajským úøadem Královehradeckého kraje po dohodì s Øeditelstvím silnic a dálnic ÈR a Policií ÈR
Dopravním inspektorátem Náchod. Zástupci mìsta Náchoda nebyli k tomuto jednání pøizváni a o zmìnì se dozvìdìli a
z médií.

Problém byl projednán na ØSD Hradec
Králové (22. 1. 2008) a s Policií ÈR Náchod (22. 1. a 5. 2. 2008) a bylo konstatováno, e zmìnou (pøemístìním) svislého dopravního znaèení a úpravou vodorovného dopravního znaèení mùe být
øidièùm kamionù umonìno zastavit pøed
hranièním pøechodem v prostoru od pøechodu pøed Hypernovou a po most pøes
øeku Metuji. Jednalo by se asi o parkovací stání pro est kamionù.

Rada mìsta 19. 2.

Jednání rady mìsta
se zúèastnilo osm radních.
Zaøízení pro mìøení rychlosti v rámci
projektu Bezpeèná mìsta
6-0-2
Jednání rady mìsta se zúèastnili zástupci
spoleènosti CZECH RADAR, s. r. o. Ti
nabídli instalaci zaøízení, které poøizuje
fotodokumentaci pøi pøekroèení rychlosti. Na základì tìchto dùkazù je vyhotoveno mìstskou policií oznámení o pøestupku, které je pøedáno ke zpracování na
odbor dopravy a silnièního hospodáøství.
Zde pomocí systému SDP (Sluba správy
dopravních systémù), který je poskytnut
úøadu, je provedeno pøestupkové øízení.
V pøípadì, e je tøeba zajistit tuto administrativu zvýeným poètem pracovníkù,
refunduje spoleènost CZECH RADAR
mzdu tohoto pracovníka.
l RM souhlasila s instalací tohoto zaøízení.
Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí ukonèení nájemní
smlouvy na nebytový prostor v budovì
polikliniky v ulici Nìmcové. Nájemní
smlouva bude ukonèena uplynutím tøímìsíèní výpovìdní lhùty, tj. k 30. 4. 2008.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností VÈP Net, s . r . o . Budoucí vìcné bøemeno spoèívá v umístìní
plynovodního potrubí pod povrchem pozemkových parcel v ulici Trojické v Náchodì, kde adatelé plánují plynovou pøípojku ke své stavební parcele.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem pozemku o výmìøe
60,1 m2 v ulici Na Horním Konci. 8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s firmou PCK-trading, a. s., na
pronájem pozemku o výmìøe 167 m2 pøed
poliklinikou. Kontrolou bylo zjitìno, e
firma tento pozemek uívá bez nájemního vztahu.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením podnájemní smlouvy s panem Janem rollem  Autokola na pronájem èásti pozemkové parcely v ulici Raisovì, na kterém je umístìna doèasná stavba autokoly. Smlouva se
uzavírá na dobu urèitou s platností od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2012.
8-0-0
l RM souhlasila s vyhláením výbìrové-
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ho øízení na volný nájemní byt 2+kk
v Bartoòovì ulici èp. 275.
8-0-0
Sprejerství
8-0-0
l RM vypsala odmìnu 5 tis. Kè na dopadení pachatelù, kteøí nièí nebo pokozují
mìstský majetek v Náchod. Odmìna bude
vyplacena v pøípadì dopadení nebo informace, která povede k dopadení pachatele.
Zlepení ekonomiky vodního
hospodáøství Sportovních zaøízení
mìsta Náchoda
8-0-0
l RM souhlasila s pokraèováním prací na
projektu s ing. Frantikem Svobodou, CSc.,
Brno, k podání ádosti o dotaci z Operaèních programù  ivotní prostøedí.
Cílem tohoto projektu je vybudování nové
úpravny povrchové vody z øeky Metuje
pro potøeby jednotlivých objektù Sportovních zaøízení mìsta Náchod a ukonèení
odbìrù pitné podzemní vody pro výrobu
bazénové vody, výrobu a údrbu ledu na
zimním stadionu apod.
Realizací tohoto zámìru dojde k omezení (ochranì) spotøeby podzemní pitné vody
pouívané pro tyto úèely a k zlepení
ekonomiky vodního hospodáøství pøi provozu sportovi (krytý plavecký bazén
a zimní stadion).
Vytvoøení a spoleèné oznaèení
mìstských turistických tras
6-2-0
Mìsto Náchod spolu s dalími partnery
(mìsto Klodzko, Swidnica, Kedzieryn-Kozle, Kudowa Zdrój, Bardo a Èeská Skalice)
pøipravuje projekt Vytvoøení a spoleèné
oznaèení mìstských turistických tras
 spoleèný turistický produkt polsko-èeského pohranièí. Projekt je zamìøen na
zlepení informaèní nabídky turistùm
a rozíøení turistických produktù v èesko-polském pohranièí. Podstatou projektu je spoleèná práce vech partnerù na
projektu, o jeho podporu bude poádáno z Operaèního programu pøeshranièní
spolupráce (uzávìrka 14. bøezna 2008).
Pøípadná dotace pøedstavuje 85 % z Fondu
pro regionální rozvoj a 5 % ze státního
rozpoètu. Z vlastních zdrojù zbývá pak
uhradit 10 % plánovaného rozpoètu.
Jedná se o zakoupení pìti jednotných multimediálních kioskù s programem na vytvoøení bezobsluných informaèních míst
a sjednocení propagaèních materiálù
a jejich vydání v èeském, polském, anglickém a nìmeckém jazyce. Dalí èástí je
spoleèná pøíprava výstavního stánku pro
úèast na turistických výstavách v Èechách,
Nìmecku a v Polsku, nákup multimediálního vybavení (bezdrátová sluchátka)
a výroba vícejazyèných audio a video materiálù popisujících kulturní památky pohranièí a partnerských mìst.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit realizaci a zmocnit starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku k uzavøení
Partnerské smlouvy k tomuto projektu.

Cyklostezky v Kladském pomezí 8-0-0
Mìsto Náchod s partnery Mìsto Hronov,
Kudowa Zdrój a Vysoká Srbská pøipravuje projekt do Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika
 Polská republika 20072013.
Mìsto Náchod bude pøedkládat do ádosti úsek cyklostezky v ulici Na Stri. Ulice
Na Stri je ve zklidnìné èásti mìsta
a patøí k základní komunikaèní síti mìsta, která je pøevánì vyuívána cyklisty
a chodci. K opravì v rámci projektu cyklostezek je urèen úsek od zúení u pozemku Autoklubu ATAS k Myslbekovu
mostu. Projekt øeí rekonstrukci stávající
komunikace, délka cyklostezky je 263 m.
l RM souhlasila s uzavøením mandátní
smlouvy na èinnosti týkající se pøípravy
a øízení projektu s uchazeèem na 1. místì v poptávkovém øízení  Regional Development Agency, Rychnov nad Knìnou.
Èesko-polské komunikace
v Kladském pozemí
8-0-0
Mìsto Náchod s partnery Nové Mìsto nad
Metují a Kudowa Zdrój pøipravuje projekt
do Operaèního programu pøeshranièní
spolupráce Èeská republika  Polská republika 20072013.
Mìsto Náchod bude pøedkládat do ádosti dva úseky Stavební úpravy místní komunikace  Na Stri v Náchodì a Silnice III/01420 BraecStaré Mìsto.
Ulice Na Stri je souèasnì oznaèena jako
cyklotrasa è. 22, která prochází Náchodem podél øeky Metuje. K rekonstrukci
je urèen celý úsek od mostu v ul. Nìmcové a k pozemku Autoklubu ATAS. Délka komunikace je cca 624 m.
Silnice III/01420 je souèástí znaèených
cyklotras regionálního a nadregionálního
významu è. 22, 4034 a 4020, které propojují èeské a polské pøíhranièí v turistickém regionu Kladské pomezí. Komunikace III/01420 tvoøí spojnici mezi silnicemi I/14 a I/33. V rámci projektu bude
obnoven ivièný kryt komunikace III. tøídy vèetnì rekonstrukce odvodnìní. Zaèátek úseku je pøed ostrou levotoèivou zatáèkou u nového mostního objektu poblí
areálu ÈOV. Konec úseku je za køiovatkou s místní komunikací vedoucí pøes
most na Drtinovo námìstí. Délka upravovaného úseku je 1130 km. Správcem
komunikace je SÚS Královéhradeckého
kraje.
l RM souhlasila s uzavøením mandátní
smlouvy na èinnosti týkající se pøípravy
a øízení projektu s uchazeèem na 1. místì v poptávkovém øízení  Regional Development Agency, Rychnov nad Knìnou.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila nový ceník slueb poskytovaných Mìstským úøadem v Náchodì
s úèinností od 20. 2. 2008. Plné znìní
najdete na www.mestonachod.cz. 8-0-0

Projekt
Czech point
Od ledna 2008 byla na Mìstském úøadu v Náchodì zprovoznìna nová sluba
pro obèany. Jedná se o projekt Czech point, tedy Èeský Podací Informaèní Národní Terminál. Smyslem tohoto projektu je
zredukování pøíliné byrokracie ve vztahu obèan  veøejná správa. Czech point
slouí jako asistované místo výkonu veøejné správy. Na jednotlivých pracovitích,
která jsou oznaèena modrým logem projektu, mùe obèan získat ovìøené výstupy z veøejných informaèních systémù
veøejné správy  výpis z Katastru nemovitostí, výpis ze ivnostenského rejstøíku èi výpis z Obchodního rejstøíku.
Dále pak ovìøený výstup z neveøejných
systémù veøejné správy, v souèasnosti jde
o výpis z Rejstøíku trestù. Výpisy jsou
poskytovány okamitì, na poèkání, jen
v ojedinìlých pøípadech, kdy ádost nemùe být vyøeena elektronicky (jedná
se o pøípady výpisù z rejstøíku trestù), je
tøeba zaádat písemnì.
Jednotlivá pracovitì Czechpointu najdete v budovách Mìstského úøadu v Náchodì a to v budovì èp. 40 na Masarykovì námìstí a dále v Palachovì ul. èp. 1303
(bývalý Okresní úøad). V budovì radnice
na Masarykovì námìstí výpisy z rejstøíku trestù poskytují pracovnice infocentra a matriky, výpisy z katastru nemovitostí poskytuje odbor správy majetku
a finanacování, kanceláø paní Prouzové
v 1. patøe. V budovì úøadu v Palachovì
ulici poskytuje výpisy z Obchodního a ivnostenského rejstøíku pracovitì odboru
Obecní ivnostenský úøad.
Vìøíme, e nová sluba urychlí a zjednoduí komunikaci obèanù s úøady.
Za správní odbor Bc. Hana Horáková

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou

Praská 683  volný byt,
èíslo 683/1, 1+1, o výmìøe 41,80 m2
vyvolávací cena 420 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
20. a 27. 3. 2008 vdy v 9.00 hod.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu
Výbìrové øízení  byt 683/1  neotvírat
doruète na MìÚ Náchod, odbor správy
majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 28. 3. 2008
ve 13.00 hodin.
Informace na tel.
è. 491 405 233, 491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.
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Pozvánka na výstavu

Kronika
V lednu 2008 se narodili:
Gabriela Fleglová
Jiøí Toman
Lea Hovádková
Kristýna Kuldová

Láznì Bìloves
 historie Lázní Bìloves slovem
i obrazem bìloveského
kronikáøe Antonína Samka

Jakub Kohnheiser
Tomá Holubec
Patrik Spendowski
Daniela Frydrychová
Kristýna Bártová

Ohlédnutí za výstavou

V prùbìhu mìsíce února 2008 probìhla výstava prací ákù výtvarného oboru
Základní umìlecké koly J. Falty Náchod.
Byla instalována ve výstavní síni Regionálního muzea a mìla název Jak vidíme
svìt. Pøedstavila veøejnosti výbìr z tvoøivých výsledkù ákù z prvního pololetí
kolního roku 20072008. Expozice obsahovala práce vech výtvarných disciplín:
kresby, malby, grafiky, keramiky a volné
plastiky, a ukázala názornì vývoj tvoøivosti od tìch nejmladích dìtí z pøípravných roèníkù a po ty nejvyspìlejí studenty z 2. stupnì.
V souèasné dobì navtìvuje výtvarný obor náchodské ZU pøes 200 ákù

a o jejich výuku se starají ètyøi zkuení
pedagogové. O kvalitì výuky svìdèí mnohé úspìchy v tvùrèích soutìích poøádaných jak v rámci ÈR, tak i v mezinárodních kontextech, ale také skuteènost, e
kola kadým rokem pøipravuje své nejtalentovanìjí áky pro dalí studium na
støedních i vysokých kolách výtvarného
smìru a je zvlát potìitelné, e právì
oni si úspìnì vedou jak ve studiu, tak
i pozdìji v praktickém ivotì.
Výstava probìhla ze velkého zájmu
èetných návtìvníkù. Pro vystavující mladé
výtvarníky i pro ZU Náchod byla povzbuzením do dalí èinnosti.
ZU J. Falty Náchod

Vývoj mìstské samosprávy v Náchodì
Na zaèátku letoního roku vyla publikace Vývoj mìstské samosprávy v Náchodì (Mìsto Náchod 2007). Zabývá se historií obecní samosprávy, jak se její promìny
a vývoj realizovaly v naem mìstì. Je dílem pracovníkù Státního okresního archivu v Náchodì Lydie Batecké, Jaroslava
Èápa a Jana Èíka.
Sleduje prvopoèátky správy mìsta od
13. století do Bílé hory a dále do josefinských reforem. Tìmi zaèíná samospráva
mìsta blíící se naemu dnenímu pojetí.
V roce 1789 byl Náchod titulován jako
svobodné ochranné mìsto a v záøí zde
byl zvolen regulovaný magistrát. Dalí
významná zmìna pøila v dùsledku revoluèních událostí roku 1848, v roce 1849
byl vyhláen zákon o zøízení místních,
okresních a krajských obcí.
Byla zdùraznìna mylenka,
e základem svobodného
státu je svobodná obec. Dovídáme se jména pøedstavitelù obce, seznamujeme se
s majetkovými pomìry Náchoda i øadou ménì známých skuteèností. Dalím
mezníkem byl rok 1918
a vznik samostatného státu,
s tím pak souvisel vskutku
výrazný prvorepublikový
rozvoj mìsta. V následující
kapitole autoøi sledují situa-

ci, kdy bylo mìsto pod nìmeckou okupaèní správou (19391945).
Pátá kapitola zahrnuje pomìrnì dlouhé
pováleèné období národních výborù. Kdy
v únoru 1948 odmítl øádnì zvolený pøedseda MNV Alois Martinek odstoupit, byl
odvolán on i pìt dalích èlenù rady Okresním akèním výborem. Ten samozøejmì nikým volen nebyl, byl najmenován vedením
KSÈ. Pak následuje ètyøicet totalitních let,
kdy byla radnice v podstatì øízena ze
stranického sekretariátu. Poslední kapitola sleduje èinnost mìstské samosprávy obnovené v roce 1991 jen do roku 2002,
proto se v ní u nedozvíme napø. o mìstském praporu aj. (publikace toti mìla vyjít k výroèí mìsta v roce 2004).
Kníku uzavírá deset ivotopisných medailonkù vybraných pøedstavitelù obce (od
Antonína Rokoe pøes Josefa Bartonì a Josefa Èíka
k Miloslavu Èermákovi),
pøehled vech purkmistrù,
starostù a pøedsedù z let
17902002 a ukázky otiskù mìstských razítek.
Publikace doplnìná øadou fotografií a reprodukcí
významných dokumentù
jistì zaujme kadého, kdo
má o historii mìsta zájem.
Ale Fetters

Po úspìném uvedení výstavy Historie lázní Bìloves ve fotografii opakuje
bìloveský kronikáø Antonín Samek ve
spolupráci s odborem kolství, kultury,
sportu a cestovního ruchu MìÚ Náchod
prezentaci souboru poèítaèovì zpracovaných fotografií s doprovodným textem.
Výstava bude instalována od 5. bøezna
do 21. dubna 2008 v prvním patøe budovy Mìstského úøadu v Náchodì (vedle
polikliniky) vdy od 8 do 14 hodin,
v úøedních dnech do 17 hodin.
Zahájení výstavy v pondìlí 5. bøezna
2008 v 15 hodin.

Co nového v Hopsáèku
aneb akce na bøezen 2008

l Bøezen 2008  Spoleèná návtìva solné jeskynì v Náchodì
l 17. 3.  Pletení z pedigového proutí
pro úplné zaèáteèníky
l 18. 3.  Zahánìní zimy  tvoøení v Hopsáèku s krátkým prùvodem k øece
l 27. 3.  Støíhání dìtských vláskù pøímo v MC Hopsáèek
l 28. 3.  Beseda s rodinou terapeutkou
l Bøezen 2008  Výstava ruèních prací
 pedig, háèkování, palièkování, kraslice,
pomlázky
l Bøezen 2008  Burza dìtských potøeb
Pøipomínáme, e po celou dobu bìí
v MC Hopsáèek pravidelné dopolední
krouky pro maminky s dìtmi, konkrétnì bych ráda upozornila na støedeèní dopoledne, kdy je moné vyzkouet krouek zvaný Odvykánek  aneb dvì hodiny bez maminky, maminky si mohou od
9 hod. zacvièit Pillates nebo od 10 h. bøiní
tance.
Ráda bych touto cestou podìkovala
vem, kteøí se podíleli na pøípravì Karnevalu, pøedevím Ilonì picnerové a Dagmar Hepnarové. MC Hopsáèek nad nae
oèekávání navtívilo velké mnoství maminek s dìtmi. Dìkuji vem, kteøí sebrali odvahu a ukázali, co se nauèili na naich kroucích nového, moc dìkuji za
pomoc studentkám Evangelické akademie.
Vìøím, e se sejdeme i za rok a slibujeme, e u nás nic nepøekvapí....
Pite a volejte v pøípadì jakýchkoliv dotazù na níe uvedené kontakty:
Simona Hlavatá 608 970 406,
Dagmar Hepnarová 604 610 581,
hopsacek@seznam.cz.

bøezen 2008
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 kolní kolo recitaèní soutìe

Ve støedu 13. února se seli v aule Jiráskova gymnázia nejlepí recitátoøi ze
2.5. tøíd Z Komenského v Náchodì, aby
pøed svými spoluáky soutìili o postup
do okresního kola. Soutìící byli vybráni
v základních tøídních kolech, kterých se
zúèastnilo 300 ákù. Porota, sloená
z pedagogù Z, vybrala do okresního kola
v I. kategorii (2.3. tø.) Kateøinu Jakuovou a Matyáe Øíhu, ve II. kategorii
(4.5. tø.) Frantika Havla a Natálii Poplovou. V okresním kole jim pøejeme hodnì úspìchù.
Jiøina Poznarová

kolní poradenské pracovitì
Nae kola pøed tøemi roky prola úspìnì výbìrovým øízením a byla zapojena do
projektu VIP Kariéra (vzdìlávání, informace, poradenství) spolu s dalími devadesáti
kolami z celé Èeské republiky. Záhy na
kole zaèalo pracovat kolní poradenské
pracovitì, které je metodicky vedeno Institutem pedagogicko-psychologického poradenství Èeské republiky v Praze a financováno z penìz evropských fondù.
Pracovitì je umístìno v novì zrekonstruované místnosti, modernì vybaveno
nábytkem i pomùckami  poèítaèi, interaktivní tabulí, speciálními pomùckami pro
výuku ákù. Souèástí tìchto prostor je
také relaxaèní místnost s terapeutickým
bazénkem a ebøinami, která je plnì vyuívána hlavnì hendikepovanými áky.
V souèasné dobì máme na kole 807
ákù, z toho 72 ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami (dìti se specifickými
poruchami uèení, talentovaní a sociálnì
znevýhodnìní áci).
Reedukaèní péèe je vìnována dìtem od
1. do 6. tøídy, v závanìjích pøípadech
i ve tøídách vyích roèníkù. Tým pracovníkù tvoøený speciálním pedagogem Mgr.
Ivou Tøískovou, výchovným a kariérovým
poradcem Mgr. Alenou Balcarovou a kolním metodikem prevence Mgr. Frantikem
Majerem se zabývá kariérovým poradenstvím, integrací ákù se speciálními vzdì-

lávacími potøebami i øeením sociálnì neádoucích jevù.
Velmi kladnì na naí kole hodnotíme
spolupráci se vemi vyuèujícími, kde se
snaíme vdy spoleènými silami i za podpory vedení koly najít optimální øeení
a ákovi co nejvíce pomoci.
Úzce spolupracujeme s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodì (PhDr. Kulhánková, Mgr. Konárová),
ze Speciálního pedagogického centra v Náchodì (Mgr. Doudová) a v Janských Lázních (Mgr. Fischlová) a ze Støediska výchovné péèe v Náchodì (Mgr. Brzobohatá). Na pracovních schùzkách spoleènì
øeíme problémy ákù, konzultujeme dalí
vzdìlávací postupy, výchovné problémy aj.
Nauèili jsme se vichni aktivnì pøistupovat
k dìní ve tøídách, rozpoznat monost vzniku problému jetì v dobì, kdy je moné
s ním efektivnì pracovat, a hlavnì pracovat s dìtmi, které by mohly problémy zpùsobovat nebo které by mohly potíe mít.
kola tak vytváøí pro dìti systém vèasné
podpory a také rodièe jsou sami ochotni se
do øeení problémù svých dìtí aktivnì zapojovat.
V souèasné dobì probíhají na MMT pracovní schùzky ohlednì pokraèování tohoto projektu, do kterého bychom se opìt
rádi zapojili.
Iva Tøísková, Z Komenského Náchod

Jarní programy Z Náchod-Plhov

Srdeènì zveme rodièe i irokou veøejnost

Krasobruslaøka Lydie Leová,
ákynì tøídy 5.B s rozíøeným
vyuèováním tìlesné výchovy, zaøazena
do støediska talentované mládee

Ledová slavnost  v pátek 29. 2. od 9.00
hodin na Zimním stadionu v Náchodì. Program zaène volnými jízdami malých krasobruslaøù. K vidìní budou obdivuhodné
výkony, vechny skoky, piruety, krokové
pasáe a krásné kostýmy. V 9.45 hodin
zaène dlouhodobì velmi sledované utkání
ákù s mustvem uèitelù, rodièù a pøátel
koly. Od 11.00 hod. si zabruslí pøi hudbì
ostatní áci koly.
Velikonoèní výstava  17.19. 3. ve spoleèenské místnosti Z. Na chodbách koly
áci pøedvádìjí a zájemce nauèí pletení
pomlázky, dekorativních koíkù, modelování z hlíny, zdobení kraslic nejrùznìjími technikami, velikonoèní aranmá, palièkování
Den otevøených dveøí  18. 3. Je moné
nahlédnout do vech vyuèovacích hodin,
prohlédnout si kolu, zúèastnit se programù kolní druiny, navtívit velikonoèní
výstavu. Tuto monost nabízíme zvlátì
ákùm, kteøí uvaují o pøestupu do tøíd
s rozíøeným vyuèováním tìlesné výchovy.
Testy do tøíd s rozíøeným vyuèováním
tìlesné výchovy  úterý 22. 4. od 8.00
hod. (náhradní termín úterý 29. 4.). Mo-

nost pro vechny dìti, které rády sportují.
kola má vynikající podmínky pro øadu
sportù (dvì tìlocvièny, gymnastický a taneèní sál, posilovna, moderní víceúèelové
høitì). Vìnujeme se pøedevím atletice,
fotbalu (ve spolupráci s FK NáchodDetné), basketbalu, korfbalu, florbalu, volejbalu, gymnastice, plavání, cyklistice, lyování
Projektový den  zájemci mají monost
zúèastnit se prùbìhu projektù jednotlivých
tøíd nebo závìreèné prezentace, která probíhá mezi 11. a 13. hodinou.
Koncert vech sborù D
 zámecké nádvoøí  kvìten
Dìtská pou
 30. 5. dìti oslaví svùj svátek.
Olympijské dny  16.18. 6. Program
tvoøí: sportovní den 1. stupnì, sportovní
den 2. stupnì s atletickými víceboji, tafetovými závody, soutìemi pro vechny
áky. Dále turnaje ve fotbalu, basketbalu,
volejbalu smíených drustev, nohejbalu,
korfbalu.
Slavnostní akademie pro rodièe
 25. 6. od 17.00 hodin
III. dìtská olympiáda ákù 1. stupnì
náchodských kol  23. 5.
L. Simonová, øeditelka koly
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Varhany u sv. Michala volají SOS
Uprostøed parèíku dnes lemovaném ulicemi Øezníèkovou a Komenského za náchodským gymnáziem stojí ponìkud v ústraní barokní kostelík sv. Michala, který byl
stavìn v letech 17091716. Aè je to kulturní památka, je trochu neprávem opomíjena. Oívá jen o nedìlích a svátcích pøi
bohoslubách pro mladé øímskokatolické
farnosti, sporadicky se zde poøádají
i komorní koncerty.
V kostele vak mùeme objevit xjeden
vskutku pozoruhodný artefakt, který by
mìl být prohláen za kulturní památku.
Jde o jedineèné varhany, které nahlodal
zub èasu a také èervotoè. Byly postaveny
na døevìné kruchtì, kterou podpírají kovové sloupy. Jejich vznik je mono jen pøiblinì datovat do poloviny 19. stol.
Výjimeènost nástroje je dána nìkolika
okolnostmi.
Na prvém místì je tu autorství jednoho
z mála varhanáøù ijícího a tvoøícího
v dìjinách Náchoda. Jmenoval se Josef Andrejs (Andrýs). Narodil se v r. 1826, do
Náchoda se pøistìhoval nìkdy mezi 60.
a 80. léty 19. století, jeho domovskou obcí
byl Neznáov. il v domku na Krajském
pøedmìstí se svou chotí Marií, spolu vychovali dvì dìti, syna Leopolda (nar. 1856)
a Aneku (nar. 1861). Tento mistr varhanáø zemøel 29. 12. 1899 a byl pochován
na høbitovì ve Starém Mìstì. Opravoval
varhany na Náchodsku zde stojí za zmínku zápis z knihy Dìkanského úøadu
v Náchodì z r. 1889:
Varhany v dìkanském kostele opraveny náchodským varhanáøem Josefem Andrýsem za 546 zlatých. Náchodská zálona darovala na natøení, tafírování a na
postavení hracího stolu u varhan 200 zlatých.
Tento mistr vak nejen opravoval, ale
také nové nástroje stavìl. Kromì sv. Michala mùeme je objevit tøeba v onovském
evangelickém kostele  stále funkèní varhanní pozitiv s pedálem a ji s romantickou dispozicí, dále je to velké harmonium,
které vyrobil pro kapli P. Marie Snìné
na ernovì  dnes díky døívìjím neodborným zásahùm bohuel témìø nehrající.
Dalí dùvodem, proè iniciovat záchranu
varhan u sv. Michala, je jejich dispozice

 zde jetì pozdnì barokní. Mechanický
nástroj má velmi lahodný zvuk, který dnes
naruuje bohuel velmi hluèný motor vhánìjící vzduch do píal. Má jeden manuál
s rozsahem ètyø oktáv, v pedálu 1,5 oktávy od C  g. Pro zajímavost uvádíme dispozici nástroje. Nástroj má 10 rejstøíkù
(7 v manuálu a 6 pro pedál), k zajímavostem patøí i táhlo ovládající zvoneèek. V manuálu nacházíme tyto rejstøíky: Gamba 8´,
Flauta 8´, Mixtura 1´, Quinta 1 1/2´,
Oktáva 2´, Flauta 4´, Principál 4´. V pedálu pak jsou to: Bombard 8´ jen èásteèná øada ve spodní oktávì, Oktávbas 8´,
Subbas 16´.
Volání SOS pro varhany u sv. Michala
není planým poplachem, jetì dvì  tøi léta
a jedineèné dílo náchodského varhanáøe se
rozpadne v prach. Pøitom jde o nástroj,
který mùe slouit nejen ke cvièení zaèínajících varhaníkù, ale také k doprovodu
komorních koncertù, k samostatným varhanním koncertùm  zejména k ukázce
improvizace. Záchrana tìchto varhan bude
velmi finanènì nároèná a není vùbec v monostech vlastníka  øímskokatolické farnosti, která vìnuje nemalé investice do oprav
dìkanského kostela sv. Vavøince.
Dle posudku varhanáøe ing. Miroslava
Hegera z Hoøovic (stavitele varhan v náchodském Husovì sboru) je tøeba nástroj
rozebrat, vechny døevìné èásti konzervovat  nìkteré i novì vyrobit, rozebrat celý
kùr  odstranit zde vekeré døevìné èásti
a tyto nahradit novými, opravit kovové píaly, z nich nìkteré musejí být také vyrobeny znovu, opravit mechaniku nástroje
a dalí. A pak znovu postavit na nový kùr,
naladit a hrát. Nabízí se otázka, zda-li se
toho doèkáme.
Vichni, jim není lhostejný stav kulturního dìdictví, by proto mìli spojit své
síly. Vìøíme, e snad jako v r. 1889 se
najdou tìdøí donátoøi, snad by pomohla
veøejná sbírka, benefièní koncerty, vyhledávání grantù a dalí. Mùeme snad i doufat v to, e samotnému mìstu Náchod
nebude lhostejno, jestli jediné pùvodní
varhany jediného náchodského varhanáøe pohltí definitivnì zub èasu a èervotoè,
èi budou-li zachovány pro budoucí generace.
Zdenìk Kovalèík

Bøeznová výroèí

K osmièkovým rokùm mùeme pøipomenout, e 29. bøezna 1378 zemøel
císaø a král Karel IV. Dne 13. bøezna
roku 1848 zaèala revoluce ve Vídni
a 28. bøezna byl dán v jejím dùsledku
slib zruení roboty, skonèila tím tedy
feudální éra. Mùeme také vzpomenout, e 10. bøezna 1948 bylo pod
okny Èernínského paláce nalezeno
mrtvé tìlo ministra zahranièí Jana
Masaryka. A tøeba jetì jeden osmièkový paradox: 15. bøezna 1888 se
narodil ruský revolucionáø Bucharin,
roku 1938 byl na Stalinùv pokyn popraven a v roce 1988 plnì rehabilitován.
Dne 23. bøezna 1803 se ve ïárkách narodil zakladatel prùmyslnické
rodiny Bartoòù. Josef Bartoò zaèínal
jako domácí tkadlec tkaním kanafasù,
záhy zamìstnával i dalí tkalce a se
zboím zaèal obchodovat, zakoupil bìlidlo a barevnu, úspìné podnikání vak
ohrozila jeho pøedèasná smrt (v roce
1849). Jeho odkaz zaèal záhy rozvíjet
syn a po nìm generace dalí. Dne 19.
bøezna 1878 se narodil v Praze Joa
Jelínek, od roku 1908 kapelník náchodské mìstské hudby, v letech
19101912 také sbormistr Hronu.
Zaloil a øídil i Koncertní sdruení náchodské. Na 17. bøezen pøipadají 65.
narozeniny umìleckého fotografa Jana
Raby, jeho snímkùm se obdivujeme
na mnohých výstavách. Podílel se i na
vzniku soutìe fotoklubù Ratiboøický
mapový okruh. Dne 31. bøezna se doívá edesátky náchodský rodák, absolvent zdejího gymnázia Jiøí Dranar, autor knih Desperádos informaèního vìku nebo O revolucích, tajných
spoleènostech a genetickém kódu. Od
roku 1980 ije ve Spojených státech.
Pøed 145 lety, 1. bøezna 1863, zemøel uèitel, regenschori a sbormistr,
významná osobnost náchodského kulturního ivota Karel Kejklíèek. kolní kronika, kterou øadu let psal, je
cenným zdrojem informací o Náchodì
v 19. století. V bitvì u Sokolova padl
8. bøezna 1943 kpt. Otakar Jaro.
Pamìtní deska na náchodské potì
pøipomíná jeho kratièké pùsobení zde.
Pøed 60 lety, 1. bøezna 1948, zemøel
i ng. Václav rùtek, akademický malíø, ale také hudební skladatel, jeden
ze slavného rodu rùtkù od Slovana.
Dne 24. bøezna 1913 zpívalo u nás
poprvé Pìvecké sdruení moravských
uèitelù, øízené tedy svým zakladatelem Ferdinandem Vachem. V archivu
Hronu je zachován pùvodní plakát,
který tehdy pro Moravské uèitele navrhl Alfons Mucha.
(AF)
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Z historie ivností a obchodù v Náchodì

3. Textilní ivnosti a obchody

Tento druh ivnostenského podnikání patøil vedle potravináøského k nejfrekventovanìjím a byl témìø stejnì rùznorodý. Je to vcelku pochopitelné, protoe lidé kromì toho, e se
museli nìjak ivit, pociovali od okamiku, kdy pøes Boí zákaz
ochutnali v ráji zakázané ovoce, nutkavou potøebu zahalit svoji nahotu, tudí oblékat se. A e právì na Náchodsku textilní
domácká výroba, pozdìji textilní prùmysl a obchodování s textilem
byly nejèastìjím zdrojem obivy zdejích obyvatel, je obecnì známou skuteèností. Zatímco
náchodský adresáø uvádí v seznamu ivností
ve mìstì v roce 1907 pouhých 25 krejèích
a 4 dámská krejèovství, v roce 1935 v obdobném adresáøi jich najdeme ji 74 a vedle krejèích jetì 37 vadlen. Úctyhodný poèet a manì
se vkrádá otázka, jak se pøi tehdejím trendu,
kdy v kadé domácnosti byl icí stroj a kadá
hospodynì ovládala alespoò základy ití, mohli
vichni uivit. Moná velijak, ale pravdìpodobnì se nìjak uivili. V archivu máme dokumentována také jejich spoleèenstva  krejèí z let
19021949 a kupodivu také spoleèenstvo modistek (doklady jsou a ze ètyøicátých let, ale
urèitì fakticky existovalo døíve). Protoe pamìtníkù postupnì ubývá, z celé plejády drobných ivnostníkù v textilu nám pomalu dnes
nezbývá víc ne právì jejich jména v adresáøích
a u tìch úspìnìjích jetì samostatné inzerty v dobových publikacích. Více toho víme
o ikovných obchodnících.
Jetì nìkdy pøed koncem 19. století zøídil
v Náchodì na Kamenici svùj obchod s textilem
Hugo Strass, který sem pøiel z Chrudimi. Kolem roku 1900 mu zaèal být Náchod malý,
a tak pøesídlil do rychle se rozvíjejícího støediska textilního prùmyslu, do Liberce, a náchodský obchod pøenechal svému mladími bratrovi Leovi. A tady u si moná nìkteøí vybaví
jeden z nejznámìjích obchodù se støiním
zboím (tedy s látkami), který sídlil v secesním
domì è.p. 142, který byl v majetku rodiny
Bartoòù. Obchod to byl velký  pulty a regály
se zboím byly po obou stranách prostoru 10
metrù irokého a snad a 40 metrù dlouhého,
který se táhl a do pøistavìného traktu ve dvoøe
za budovou. V období nejvìtí prosperity byl
v krámì pan éf a jeho ena a kromì nich
jetì asi 10 a 15 prodavaèù a vichni obchodem doslova ili a jejich vzájemný pomìr byl
více ne pøátelský. Kouzlo obchodního úspìchu Strassových vak nespoèívalo na prodeji
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v místì, ale v dobøe organizovaném a promyleném zasilatelství. Na svou dobu velmi moderní zpùsob obchodování, který
zamìstnával pøes 90 lidí a skvìle umìl vyuít i moderní formu
reklamy. Bohuel manelé Strassovi a jejich syn Pavel nepøeili holokaust a synovi Karlovi znovu se rozvíjející obchod znárodnili v roce 1950 komunisté. Pomìrnì dlouhou tradici mìl
také dalí obchodní dùm s látkami Josefa Krause na námìstí,
nabízející témìø od zaèátku století a do 30.
let velký výbìr látek vdy v nejmodernìjích
vzorech a za ceny levné.
Velkou konkurencí pro místní krejèí byly obchody s konfekcí, která nabízela srovnatelné
výrobky za mnohem nií ceny. Odìvní dùm
tyrand byl nejstarím a nejvìtím odìvním závodem v Náchodì i v okrese vùbec. Ji v roce
1878 zaèal provozovat první tyrand malou
krejèovskou dílnu, z ní pak vznikl obchod se
specializací na pracovní odìvy a posléze velký
a honosný obchodní dùm Benedikta (Benky)
tyranda v nároí dneních ulic Riegrovy a Tyrovy. I na osudu tohoto obchodního domu
a jeho majitele se neblaze podepsali komunisté. Velká obchodní expanze dvacátých let 20.
století mùe být v Náchodì v tomto oboru pøedstavena na firmì Leopolda Vlèka. V roce 1923
otevøel svùj textilní závod, tedy obchod
s konfekcí na Kamenici a v øíjnu 1926 se ji
mùeme doèíst e Krásný moderní obchod
v novostavbì obchodního paláce p. St. Holubce v Náchodì na Kamenici otevøel právì pan
L. Vlèek. S protìjkem Kodetova textil. velkoobchodu èiní plnì velkomìstský dojem. Výkladní skøínì svìdèí o vytøíbeném vkusu, láci
a bohatosti. Jiný zápis jetì zdùrazòuje, e
na vem moném (autobusech, nádraích, cestách, tab. apod.) èteme reklamy firem Leo
Strass a Vlèek. Ani Vlèkovi se nedoili konce
druhé svìtové války. Kromì jiných obchodù
s konfekcí byla v Náchodì otevøena také prodejna prvního dìlnického odìvního drustva Prvodìv.
Z dalích oborù textilního obchodu zmíním
jen jetì struènì klobouènictví a galanterii
Amalie Vorlové (doloeno øadou vtipných
a hezkých inzerátù od zaèátku 20. století a
do tøicátých let) a galanterii Gustava Mahlera
(nevím, zda shoda jména s velikánem èeské
hudby je jen náhodná), která znovu zahájila
svoji èinnost pod stejným jménem po sametové
revoluci.
Mgr. Lydia Batecká
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Náchodský zpravodaj

Køest nové publikace
o Janu Karlu Hraovi

V loòském roce jsme si pøipomenuli 100. výroèí úmrtí spisovatele, pedagoga, archeologa, historika a zakladatele náchodského muzea Jana Karla Hrae. Po odhalení pamìtní desky
1. kvìtna 2007 byl 25. 1. 2008 pøedstaven sborník Náchodsko
od minulosti k dneku 5, který je celý vìnován jeho ivotu
a dílu. Jedná se o první samostatnou publikaci vìnovanou této
významné celostátní (jeden z prvních prùkopníkù èeské archeologie) i regionální osobnosti. Ètenáø zde najde Hraùv ivotopis (Václav Sádlo), podrobnì popsané archeologické výzkumy,
které provádìl v jiních, západních, severních a zejména ve
východních Èechách (Jan Tùma), i spory, které v tomto ohledu
se svými kolegy vedl (Karel Sklenáø). Lydia Batecká podává
rozbor jeho rozsáhlé literární èinnosti. Eva Koudelková se zamìøuje na jím zpracované povìsti. Petr Èernikovský zaøazuje
jeho monumentální Dìjiny Náchoda do kontextu èeského urbánního dìjepisectví na pøelomu 19. a 20. století. Zájemce
o tuto problematiku jistì pøivítá, e po vydání prvních dvou dílù
(1895, 1994) ve sborníku najde tøetí díl, respektive jeho torzo
vzhledem k pøedèasnému úmrtí autora. Text vychází v edici
provedené dvìma zkuenými pracovníky Státního okresního
archivu v Náchodì Jaroslavem Èápem a Janem Èíkem. Závìr
tvoøí texty Hraeho deníkù z let 1871 a 1872 (edice Ladislav
Hladký a Václav Sádlo). Poznáme zde názory J. K. Hrae
i pohled na Náchod v dobì pøed pøevratným rozvojem textilního továrního prùmyslu v tomto mìstì.
Významu této publikace odpovídá i úèast na jejím køtu. Provedl jej PhDr. Karel Sklenáø, DrSc., pøedseda Èeské archeologické spoleènosti. Mezi pøítomnými byli i starosta mìsta ing.
Oldøich Ètvrteèka, pracovník ministerstva kultury PhDr. Michal Nádvorník, Hraeho pravnuci ing. Vojtìch Roule a ing. Ilja
Hrae. Poslednì jmenovaný vìnoval náchodskému muzeu olejomalbu Hraova rodného mlýna v Ratajích u Bechynì od významného malíøe Václava Bøeziny, který na pøelomu 19. a 20.
století v Náchodì pøebýval.
PhDr. Václav Sádlo

Náchodská výroèí na osmièku
Je a s podivem, jak se osmièka promítá do øady významných historických událostí v naich dìjinách. Historické dìje
nebyly urèovány jen tímto èíslem, ale není jich zas tak málo,
aby nestály za pøipomenutí.
Náchodská televize od února vysílá poøad, ve kterém budou
pøipomenuty události, které mìsto proívalo v rocích osmièkou
zakonèených. Diváci se dozvìdí øadu informací o zajímavé události a zároveò si mohou procvièit své znalosti, nebo na závìr
kadého poøadu bude vyhláena soutìní otázka. Pøi pozorném
sledování nebude urèitì tìké najít odpovìï.
Soutì bude probíhat do konce roku, na závìr soutìního
roku se uskuteèní setkání úspìných úèastníkù.
Pokud nestihnete sledovat televizní vysílání, podívejte se na
internetové stránky mìsta Náchoda www.mestonachod.cz
v odkazu TV zpravodajství, kde jsou vechna vysílání ke zhlédnutí. Své odpovìdi zatelefonujte na tel.: 491 424 888, polete
SMS na tel.: 605 508 362, nebo odpovìzte e-mailem na adresu: tv.nachod@tiscali.cz.
Pøipravené ceny pro vylosované vítìze vìnovali Pivovar Náchod, výrobní drustvo Snìka Náchod a Mìstský úøad Náchod.
A proto sledujte náchodské zpravodajství a správnì odpovìzte.

Blahopøání

Dne 26. února letoního roku se
doil devadesáti let MUDr. Josef Dítì,
náchodský rodák, absolvent místního gymnázia a dlouholetý primáø
ortopedického oddìlení náchodské nemocnice. Pan doktor Dítì se stal
prvním primáøem v roce 1954, kdy
byl zøízen nový ortopedický primariát s 36 lùky v budovì chirurgického pavilonu. Pan primáø Dítì se zaslouil o dalí roziøování
ortopedického oddìlení, které øídil a do roku 1975. Tìko by
se dal spoèítat poèet tìch, kteøí díky jeho lékaøské péèi opìt
rozhýbali své pohybové ústrojí.
Váenému rodákovi srdeènì blahopøejeme a pøejeme dobré
zdraví!
Redakce
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Policie ÈR Informace z rozboru událostí vzniklých v roce 2007
obèanùm
V tomto èísle se budeme dále vìnovat
dalímu rozèlenìní Policie ÈR a náplni
práce tìchto sloek. V minulém èísle jsme
si objasnili, jaké policejní sloky pùsobí
po celém území Èeské republiky a èím se
zabývají. V tomto vydání se zamìøíme na
územní rozèlenìní do meních celkù.
V rámci Policie ÈR pùsobí celky uniformované policie s vymezenou územní pùsobností. Policie si zatím ponechala starí správní uspoøádání, jedním z úkolù
v budoucnu bude transformace na nové
územnì správní celky. Transformace
by mìla zapoèít roku 2009 a vzniklé nové
územní celky budou kopírovat souèasné územnì správní èlenìní v Èeské republice.
Souèasné uspoøádání tedy zahrnuje
osm krajských správ: Správu hl. mìsta
Prahy, Správu Jihoèeského kraje, Správu Jihomoravského kraje, Správu Støedoèeského kraje, Správu Západoèeského
kraje, Správu Severoèeského kraje, Správu
Severomoravského kraje a Správu Východoèeského kraje.
Kadá krajská správa øídí rùzný poèet
okresních øeditelství, která jsou na jejím
území. Pod Správu Východoèeského kraje Policie ÈR spadá 11 okresních øeditelství: Havlíèkùv Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad
Knìnou, Trutnov, Jièín, Hradec Králové,
Semily a Náchod.
Okresní øeditelství Policie ÈR Náchod
je nejmením územním celkem s rozhodovací pravomocí. Okresní øeditelství zahrnuje a øídí jednotlivá obvodní oddìlení
uniformované policie v náchodském regionu. Jsou jimi Obvodní oddìlení Broumov,
Police nad Metují, Hronov, Èervený Kostelec, Nové Mìsto nad Metují, Náchod,
Èeská Skalice, Jaromìø, Teplice nad Metují. Pod okresní øeditelství dále jetì spadá
Dopravní inspektorát a Sluba kriminální policie a vyetøování.
V lednu 2008 policie obvodního oddìlení Náchod pøijala 85 oznámení o trestných èinech z toho jich ji 33 objasnila.
Nejvíce trestné èinnosti bylo zaznamenáno v obecné kriminalitì (47), následuje
kriminalita majetková (36). V tìchto oblastech dominují krádee vloupáním do
rodinných domkù, bytù, garáí a také
automobilù. Frekventovanými trestnými
èiny byly také krádee penìenek s doklady a platebními kartami z taek, batohù a nákupních vozíkù. V této souvislosti by chtìli policisté apelovat na obèany,
aby zejména kdy nakupují ve vìtích
obchodech, nenechávali své osobní vìci
bez dozoru v nákupních vozících.

V prùbìhu roku vzniklo v územním
obvodu Hasièského záchranného sboru
Náchod (bývalý okres Náchod) 171 poárù s celkovou pøímou kodou 11 601 700
Kè. Pøi tìchto poárech nebyla ádná osoba usmrcena a zranìno bylo 16 obèanù.
Zásahem jednotek poární ochrany a obèanù byly uchránìny hodnoty v èástce 67
903 000 Kè. Pøi hasebních pracích dolo
ke zranìní jednoho hasièe.
Podle rozboru nejèastìjích pøíèin bylo
28 poárù zavinìno nedbalostním jednáním obèanù, 28 poárù vzniklo v dùsledku rùzných technických závad na pouívaných zaøízeních, dva poáry byly zavinìny dìtmi do 15 let, 11 poárù bylo
zaloeno úmyslnì, 4 poáry vznikly
v dùsledku mimoøádných pøíèin (úder blesku, ohòostroje), jeden poár vznikl od
topného zaøízení a u 13 poárù je pøíèina dosud v etøení. Nejpoèetnìjí skupinu poárù, které jsou sice beze kod, ale
kde musely jednotky poární ochrany
zasahovat (zejména z dùvodù ochrany
ivotního prostøedí), jsou poáry skládek

odpadù, kontejnerù s odpadem, suché trávy na neobdìlávaných pozemcích apod.
V roce 2007 bylo tìchto poárù v územním obvodu Náchod celkem 82.
Kromì pøípadù poárù je statisticky
evidováno dalích 1206 událostí, pøi nich
dolo k výjezdu poárních jednotek. Jednalo se o 381 dopravních nehod, 148
pøípadù zásahù pøi ivelních událostech
(pøevaující vìtrná smr), 81 pøípadù, kdy
dolo k úniku nebezpeèných látek, tøi
mimoøádné události a 529 pøípadù technických havárií. V 53 pøípadech dolo
k výjezdu jednotek v dùsledku planých
poplachù.
Na likvidaci následkù jednotlivých událostí se podílely jednotky Hasièského záchranného sboru Náchod v 1180 pøípadech, jednotky sborù dobrovolných hasièù obcí ve 498 pøípadech, jednotky sborù
dobrovolných hasièù podnikù v 9 pøípadech a ve 22 pøípadech jednotka hasièského záchranného sboru podniku.
Podrobnìjí informace najdete na
www.mestonachod.cz
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I N F O R M A C E

Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

Primátor Premium støíbrný v Táboøe

Na 18. roèníku Reprezentaèních slavností piva v Táboøe (nejvìtích svého druhu v ÈR), které se letos konaly v kongresovém
sálu Hotelu Palcát od 29. ledna do 1. února, uspìlo
pivo Primátor Premium  svìtlý leák, které získalo pro letoní rok v kategorii svìtlý leák Premium
støíbrnou Èeskou pivní peèe.
Soutìe se letos zúèastnilo rekordních 66 pivovarù (z toho pìt ze Slovenska, dva z Rakouska a po
jednom z Polska a Itálie) s 309 pivními vzorky ve
12 kategoriích a o poøadí rozhodovala odborná porota sloená z 88 zástupcù pivovarù, pøedevím sládkù. Ti posuzovali zejména vùni, chu, hoøkost, øíz,

pìnu a èirost. Oficiálním garantem regulérnosti odborných degustací je svìtovì renomovaná spoleènost Bureau Veritas Czech
Republic, spol. s r. o.
Pro zpestøení období velikonoèních svátkù se od
zaèátku bøezna dostává do prodejen  pro náchodský pivovar ji v podstatì tradièní  svìtlý speciální Velikonoèní leák  samozøejmì s etiketou
s velikonoèním motivem.
Od února dodává na trh Pivovar Náchod
oblíbený multipack Premium s novým
moderním designem (viz foto).

Ceny kulturní a sportovní
nadace za rok 2007

Na Reprezentaèním plese mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod,
a. s., který se konal v sobotu 23. února v Mìstském divadle dr.
Josefa Èíka, byly ji tradiènì udìleny ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.

Cenu v oblasti kultury  Objev roku 2007

získalo hudební uskupení 6NaChodníku ve sloení: Lucie Peterková, Tomá Peterka, Petr Záleský, Ondøej Tuèek, Milan
Poutník, Tomá Lhotský.
Hudební uskupení 6NaChodníku (viz fotografie na obálce)
pøekvapilo autorským ansonem, mladými muzikanty, chutí nìco
dokázat i osobitým výrazem. V pravou chvíli a na tom správném místì se potkali amatértí hudebníci s uznávanými muzikanty, aby objevili ve svých øadách schopné textaøe i zpìvaèku.
Spoleènì pak vyuili vlastního vestranného potenciálu, a kdy
to dali dohromady, zjistili, e se to krásnì poslouchá a také
baví  nejen muzikanty, ale i posluchaèe a diváky.

Cenu v oblasti sportu získal Josef Jeníèek.

J. J. se narodil v Náchodì v roce 1938, letos tedy oslaví kulaté sedmdesáté narozeniny. Od útlého mládí se zapojoval do
sportovní èinnosti. V roce 1966 se oenil do Nasavrk, kde pùsobil jako trenér ákù. Na svùj rodný Náchod vak nikdy nezapomnìl a jako divák byl u vech úspìchù náchodského sportu jak
v házené, hokeji, volejbalu, ale pøedevím v jeho milovaném
fotbalu.

Spolu s trénováním ákù se pan Jeníèek stále více vìnuje
i funkcionáøské èinnosti. Na své náklady ve volném èase objídí
Èeskou republiku a shání sponzorské dary pro fotbalové turnaje mládee v Náchodì nebo v Nasavrkách.
Trvale v Nasavrkách organizuje vyhláený turnaj pøípravek
a k jeho velké radosti dokázali Náchoïáci u dvakrát tento
prestiní turnaj vyhrát.
Svou nezmìrnou vitalitou a vytrvalostí dokázal vdy zajistit
hodnotné ceny pro úèastníky halových fotbalových turnajù, do
jejich pøípravy v Náchodì se zapojoval.

Jiráskovo gymnázium Náchod
si Vás dovoluje pozvat na odbornou
pøednáku a následnou diskuzi na téma
globální oteplení  pravda a mýty,
která se uskuteèní v aule gymnázia v pondìlí 17. 3. v 16.00
hodin. Diskutovat budou ing. Petr Mach, Ph.D., výkonný
øeditel Centra pro ekonomiku a rozvoj a RNDr. L. Metelka, Ph.D., klimatolog z Èeského hydrometeorogického ústavu. Vstup zdarma, blií info: http://www.gymnachod.cz
nebo tel. 491 423 243.
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Ekoporadenství
V Náchodì
Od 1. 1. 2008 probíhá v Obèanské poradnì Náchod projekt Kdo se nezeptá, nic
se nedozví aneb náchodská ekoporadna
zamìøený na poradenství v oblasti ochrany ivotního prostøedí, ekologického spotøebitelství a právních pøedpisù z oblasti
ivotního prostøedí. Obèané se nadále
mohou na poradnu obracet napøíklad
s dotazy na monosti úspor energie v domácnosti, tøídìní odpadù, pouívání ekologicky etrných výrobkù v domácnosti
jako jsou elektrospotøebièe, prací práky
nebo èisticí prostøedky, informace o biopotravinách, ekoznaèkách atd. Dalími
tématy mohou být dotazy v souvislosti
s právními pøedpisy  napø. problematika
komunálních odpadù, jak zabránit stavbì skládky, kácení stromù (èi jak legálnì
stromy pokácet), kontaminace vody, týrání zvíøat a mnohé dalí.
Tato sluba, stejnì jako vechny ostatní sluby poradny, je poskytována zdarma, poradna chrání osobní údaje a klienti mají monost obrátit se na nás i anonymnì. Objednávat se mùete na tel.:
491 421 723, osobnì na adrese:
Hálkova 432, Náchod nebo e-mailem
opnachod@ops.cz. Poradenství poskytujeme pøi osobním setkání, telefonicky
i e-mailem.
Zdeòka Císaøová
Obèanská poradna Náchod
detaované pracovitì Obèanského
poradenského støediska, o. p. s.
Hálkova 432, 547 01 Náchod
Tel.: 491 421 723
opnachod@ops.cz, www.ops.cz

Pozvání
na Svìtový
den modliteb
Tradiènì v bøeznových dnech se
konají ekumenická setkání v rámci
Svìtového dne modliteb. Kadoroènì
je pøedstavována konkrétnì zemì
s informacemi o ivotì køesanù. V letoním roce to bude jihoamerická Guayana.
První veèer ve ètvrtek 6. bøezna s promítáním diapozitivù pøipraví faráøka
Alena Naimanová  zaèátek v 17.15
hod.
Druhý veèer  vlastní modlitební
 se uskuteèní o týden pozdìji ve ètvrtek 13. bøezna opìt v 17.15. Oba veèer se konají ve Farského síni Husova
sboru v Náchodì. Sbírka podpoøí diakonické aktivity v Èeské republice.

Nenechte si ujít...
Pøíleitost získání pøíspìvkù Programu pro podporu ivotního prostøedí.
V pátek 21. bøezna je poslední den pro
pøíjem ádostí.
Neziskové organizace a kolská zaøízení, které by chtìly realizovat projekty
ekologické výchovy, zapojit irí veøejnost
do obèanského dìní nebo provádìt osvìtovou èinnost napøíklad v oblasti úspor
energie, minimalizace a tøídìní odpadù,
mají monost získat pøíspìvek a do výe
10 tis. korun.
Majitelé domù, kteøí v uplynulém roce
instalovali zaøízení pro vyuití solární
energie, mohou získat pøíspìvek a do
výe 15 tis. korun. Majitelé pozemkù
v centru mìsta, kteøí vysadili souvislou
zeleò, je urèen pøíspìvek a 5 tis. korun.

(Mìlo by se jednat pøedevím o výsadbu
ivých plotù, ozeleòování praných, zpevnìných a zastavìných ploch.)
ádosti pøijímá odbor ivotního prostøedí
a zároveò bude poskytovat konzultace
(R. Èesenek, tel./fax 491 405 462, e-mail:
radomir.cesenek@mestonachod.cz). ádosti budou následnì posouzeny komisí ivotního prostøedí. Pokud budou splnìny
vechny podmínky ádosti, rada mìsta
rozhodne, zda bude pøíspìvek udìlen
a v jaké výi.
Podrobné znìní Programu pro podporu ivotního prostøedí je k dispozici
v informaèním centru Mìstského úøadu,
na odboru ivotního prostøedí a na internetových stránkách mìsta:
(www.mestonachod.cz). Formuláøe ádostí je moné získat tamté.
odbor ivotního prostøedí

Harmonogram svozu tuhého komunálního

odpadu a separovaného odpadu v roce 2008
Svoz popelových nádob 110 l a kontejnerù 1100 l  1 x týdnì

l Pondìlí  Sídlitì Plhov, U nemocnice, støed mìsta, ul. Smiøických, Borská, Wollkerova, Bartoòova, Zámecká, Máchova, Komenského + pøilehlé ulice, Nový svìt, Purkyòova, Bìloveská
l Úterý  pøímìstské èásti: Babí, Pavliov, Braec, ul. Bílkova, Èeskoskalická, Volovnice, Mlýnská, Hurdálkova, Tepenská, Karlovo námìstí, Kladská, Karlùv Kopec, Kaparák, Raisova, Praská vedle Autodrustva, Odboje, Ryavého, Na Václaváku, èást
Branky bez sídlitì
l Støeda  Sídlitì Bìloves, Branka, ul. Komenského (èást), Praská, Pekelská, Lidická, Na Skalce, Partyzánská, Krkonoská, Rybáøská, Na Pøadýnku, Ikárie, Jungmanova, Na Pøíkopech, Klínek, Kaparák, Dobroovský kopec (oblast nad Pivovarem),
l Ètvrtek  Sídlitì U nemocnice, 1x za 14 dní; pøímìstské èásti Lipí, Jizbice, Malé
Poøíèí, Husovo námìstí, ul. 1. Máje, U Zbrojnice, Vítkova, Polní, Na Horním Konci, Za
Vodou, Bartoòova, Pod Lipím, Palachova, Jugoslávská, Pod Øípakem, È. Bratøí
l Pátek  Sídlitì U Nemocnice, 1x za 14 dní; ul. Bartoòova, Bílkova, Praská 250,
257, 258, 271, Denisovo nábøeí, Tepenská, trnice, Na Stri, Eliky Krásnohorské

Svoz separovaného odpadu

l pytle (papír, plast, tetrapack, kov): 1x mìsíènì vdy v 1. celý týden (2., 6., 10.,
15., 19., 23., 28., 32., 36., 41., 45., 49. týden)  trasy dle svozu popelových nádob
a kontejnerù
l papír  kontejnery 1100 l  1x týdnì (pátek)
kontejnery 2100 l  kadý lichý týden
l sklo  1x za 6 týdnù  10., 16., 22., 28., 34., 40., 44., 50. týden
l plasty  1x týdnì
Pondìlí  pøímìstské èásti: Babí, Pavliov, Malé Poøíèí, ul. Karlùv kopec, Lesní
Ètvrtek  ve bez lokalit sváených 1x týdnì v pondìlí
2x týdnì
Pondìlí a ètvrtek  èást sídlitì U Nemocnice: stání 1, 2, 3, 5, støed mìsta, Klínek,
Mánesovo náb., Borská, U Rybníèka/Rybáøská, Dobroovský kopec
Provoz sbìrného dvora (zde je moné ukládat vekeré druhy komunálního odpadu)
od 1. 11. do 31. 3.
Pondìlí, støeda: 617 hod.; Sobota: zavøeno;
zbytek roku Pondìlí, støeda: 618 hod.
Sobota: 812 hod.
Jednorázový svoz nebezpeèných a objemných odpadù  18. a 19. dubna, 17. a 18.
øíjna 2008 (podrobnosti v dalích èíslech)
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  bøezen
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
NE
NE
SO

8.
9.
9.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
22.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

14.30
10.00
10.00
17.00
19.30
11.00
15.00
10.00
10.00
14.30

Náchod B
Náchod
Náchod
Náchod C
Náchod D
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod

Daèice
Zábøeh
Zábøeh
Dvùr Králové
Èeské Meziøíèí
Neratovice
Jihlava
Jihlava B
umperk
Rychnov n. Knì.

Krytý plavecký bazén Náchod

II. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Východoèeská divize
Východoèeský pøebor
I. liga eny
I. liga eny
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
II. liga mui
Frantiek Majer st.

Plavání a sauna pro veøejnost o jarních prázdninách 2008:
Plavání:
Pondìlí
10. 3.
5.307.30
13.3015.00
16.0019.00
Úterý
11. 3.
5.307.30
13.3020.00
Støeda
12. 3.
5.307.30
13.3015.00
16.0020.00
Ètvrtek
13. 3.
5.307.30
13.3020.00
Pátek
14. 3.
5.307.30
13.3020.00
20.0023.00 veèerní
Sobota
15. 3.
13.0018.00
Nedìle
16. 3.
13.0018.00
18.0021.00 nudi
Pondìlí
10. 3.
15.0016.00
kondiènì zdravotní plavání
aquaaerobik a tìhobik se o jarních prázdninách nekoná
Sauna:
Úterý
11. 3.
15.0020.00
Ètvrtek
13. 3.
15.0020.00
Pátek
14. 3.
15.0020.00
Nedìle
16. 3.
18.0021.00
nudi
Parní komory:
pondìlí  pátek
5.307.30
støeda
16.0020.00
sobota
13.0018.00
nedìle
13.0017.00

S okol

Historické osmièky

Zalistovala jsem v naí sokolské kronice, co tyto letopoèty pøinesly naí organizaci. Musíme se vrátit do 19. století, do
roku 1878, kdy jednota mìla za sebou
devìt let èinnosti. Zápis v tomto roce je
krátký. Stínost na malou úèast na valné
hromadì. Bratøi v krojích se zúèastnili
svìcení praporu dívèí koly. V roce 1888
je jako jednatel poprvé uveden JUDr. Josef Èíek. Jednalo se o pøípravì sjezdu sokolské upy Podkrkonoské. Zátitu nad
slavností pøebírá purkmistr J. Tichý. Jednatelé slavnosti jsou JUDr. J. Èíek a uèitel Josef Sova. Úèast dámského odboru
v èele se sleènou Maizlovou, budoucí chotí
bratra J. Èíka.
Rok 1898 byl zahájen valnou hromadou. Èinnost se proti minulému roku zlepila. Stav 262 èlenù. Cvièení èetnì navtìvováno, vzdìlavatelská èinnost se podstatnì rozíøila, bylo více pøednáek. Ples
vynesl 48 zlatých, ibøinky 123 zlatých.
A jsme ve 20. století. Rok 1908 zahájen valnou hromadou. Stav èlenstva: 240

muù, 92 eny. Poèet mládee není uveden.
Roku 1918 probíhá tìká doba 1. sv.
války. Z rùzných akcí byly podpoøeny vdovy a sirotci po padlých, chudá zdejí mláde, Korunovaèní spolek, Národní dùm
v Trutnovì, vánoèní nadílky pro dìti, zaslán pøíspìvek strádajícím umìlcùm.
Rok 1928 se uvedl zdaøilými ibøinkami s rázem To zlaté mládí  kouzlo ivota. V popøedí zájmu veho èlenstva je
ovem stavba tìlocvièny. Èinnost smìøuje
k oslavám 10. výroèí naí samostatnosti.
Horeèné pøípravy k upnímu sletu v Náchodì. Rok 1938 znamenal vstup do roku
X. vesokolského sletu. 8.10. ledna je
sestra Adlerová ve sletové kole v Praze.
Únorové ibøinky vynesly èistý zisk
14 673,50 Kè, na darech se selo 5758
Kè. Na slet nahláeno 80 dorostenek,
140 en, 75 dorostencù 130 muù, 100
ákù støedního a vyího oddílu. ákynì
se tehdy jetì sletu neúèastnily. Podzim
tohoto roku se vak tragicky vepsal do dìjin

Volejbal

ve sportovní hale Na Hamrech

v sobotu 1. bøezna 2008
 od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti Lokomotiva Trutnov
 od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti SK Jánské Láznì
v sobotu 8. bøezna 2008
 od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti Sokol Staré Mìsto
 od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti Sokol Èernèice
nedìle 16. bøezna 2008
 od 9.00 do 15.00 hod.
kvalifikaèní skupina Mistrovství ÈR
veteránù  mui

Házená

Rozlosování 1. liga mui  jaro 2008
SO 1. 3. 17.00 Náchod  Plzeò
SO 8. 3. 17.00 Sokolnice Náchod
SO15. 3. 17.00 Náchod Dvùr
SO29. 3. 17.00 Litovel Náchod

Zimní stadion

Na Stri 1795, Náchod , tel.: 491 421 021
e-mail: zs.nachod@seznam.cz
BRUSLENÍ V MÌSÍCI BØEZNU
den
veøejné
veèerní
1. 3. Sobota 1517
2. 3. Nedìle 1416
8. 3. Sobota 1416
1719
9. 3. Nedìle 1416
10. 3. Pondìlí 1416
11. 3. Úterý 1315
12. 3. Støeda 1315
13. 3. Ètvrtek 1416
14. 3. Pátek 1315
15. 3. Sobota
/
1719
16. 3. Nedìle 1416
22. 3. Sobota 1416
1719
23. 3. Nedìle 1416

ÈSR. Na obzoru je 2. sv. válka. Rok 1948.
Èeskoslovenská obec sokolská pøipravuje
XI. vesokolský slet. První únorová sobota byla vyhrazena tradièním ibøinkám.
Mìly ráz Z pohádky do pohádky. Návtìva pøes tøi tisíce lidí, èistý výtìek 180
000 Kès. Èlenská schùze pøed valnou hromadou 25. února byla ji zasaena vlnou
politického rozruchu. Valná hromada mìla
dùstojný prùbìh, ale stín revoluèních dnù
utlumil jakékoliv veselí z pìkných výsledkù èinnosti naí jednoty. Magický letopoèet konèící 8 znamenal v tomto pøípadì
letopoèet tragický. Jeho události poznamenaly ivot nejen sokolské jednoty, ale
i celého mìsta.
V. Zelená
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TJ Kraso Náchod

bilancuje výsledky za uplynulou sezonu 2007/08
a pøipravuje se na novou
V pátek 15. února 2008 se v restauraci Zimního stadionu
v Náchodì konala èlenská schùze TJ Kraso Náchod. Cílem schùzky bylo mimo jiné informovat rodièe o dosaených výsledcích za
uplynulou sezonu a jak bude probíhat pøíprava závodníkù mimo
ledovou plochu na jaøe a v létì 2008.
Ná oddíl po léta provozuje zájmový i vrcholový sport. Systém soutìí, kde dìti mìøí své síly, je Pohár Èeského krasobruslaøského svazu pro závodníky, kteøí sloili potøebné testy.
ebøíèek pak slouí jako nominace nejlepích 24 závodníkù na
mistrovství ÈR. Malé dìti zaèaly novì soutìit v projektu Bruslièka. Jeho cílem je získat pro tento sport irí veøejnost a motivovat a zapojit malé dìti, které na soutì pohárovou prozatím
nejsou dostateènì pøipraveny, nebo dìti, které pøily k tomuto
sportu pozdìji. Tímto se mohou vichni zapojit do závodní èinnosti.
S výsledky mùeme být spokojeni, ale na druhou stranu je
jetì prostor se posouvat vpøed. V letoním roce se ètyøi nai
závodníci  Iveta Demartini, Adina Hovorková, Lýdie Leová
a Tomá Kupka probojovali do nejvyí soutìe na Mistrovství
ÈR v Èeských Budìjovicích. Iveta Demartini díky zranìní nakonec nestartovala, Adina Hovorková skonèila 9. a Lýdie Leová 11. v kategorii mladí aèky. Tomái Kupkovi unikl mistrovský titul, který obhajoval z loòska a skonèil na støíbrné pøíèce.
Lýdie Leová splnila talentové zkouky a byla v loòském roce
pøijata do projektu talentované mládee, který je organizován
ÈKS. Její trenérka paní Nina Èernìnko tak musí plnit s touto
svìøenkyní výkonnostní cíle nastavené ÈKS.
Na èlenské schùzi TJ Kraso Náchod, která se konala 15. února, oznámila Klára Pavlovièová, e ukonèila svoji aktivní závodní dráhu a vydala se na dráhu trenérskou. Díky tomu se mùe
ná oddíl lépe starat zejména o mení dìti a na podzim bychom
rádi udìlali nový nábor. Nae nejmení dìti jsou úspìné zejména v projektu Bruslièka, ale pevnì doufáme, e to jsou potenciální závodníci pro pohárové závody v dalích letech.
Z naeho oddílu se rekrutovali i úèastníci Zimních Olympijských her dìtí a mládee poøádané Zlínským krajem. Pod vedením Lídy Kuldové se zde úèastnila výprava ve sloení: Dominika Schmidtová, která je z oddílu BK Dvùr Králové, ale pøipravuje se u paní Èernìnko, dále Kristýna Smolová a Tomá Kupka
z TJ Kraso Náchod. Za 2. místo vybojoval Tomá potøebné body
pro Královéhradeckou výpravu. Ta skonèila celkovì na 7. místì ze 14 výprav.
Lída Kuldová je rovnì lektorkou a ji druhým rokem vede
nedìlní kurzy krasobruslení pro dospìlé. Je to svým zpùsobem
ojedinìlý projekt v republice. Cílem je pøilákat k tomuto sportu
nejen malé dìti, ale i dospìlé. Nejvìtí poèet úèastníkù je z øad
rodièù naich dìtí. Naím zámìrem je v pøítím období rozíøit
tuto aktivitu mezi irí veøejnost.
V nedìli 23. bøezna tedy skonèíme pøípravu v Náchodì a zaèneme dojídìt na okolní stadiony, kde je jetì led. Poslední
bøeznový víkend øada naich závodníkù skládá výkonnostní testy,
které jsou podmínkou k úèasti na závodech Poháru ÈKS. Pak
budeme cvièit na suchu v tìlocviènì, hlavní zamìøení je balet,
gymnastika a atletika. Vechny kvìtnové soboty pak jezdíme
do Nymburka. Letní pøípravu na ledì zahájíme zaèátkem srpna. Chceme pøipravit dìtem zajímavé soustøedìní spoleènì s dìtmi
z Frýdku Místku a z Hradce Králové.
Vechny nae aktivity se budou odvíjet i od toho, kolik finanèních prostøedkù dostaneme na pøípravu na ledì od Mìsta
Náchoda na sezonu 2008/2009. Pevnì vìøíme, e nám to umoní
dalí rozvoj. Bez finanèní podpory to v tomto sportu nejde,

Karolína Andrová z onova zlatá a Kristýna Èemanová
støíbrná na závodech Bruslièky poøádané
dne 10. 2. v Náchodì
a tak chceme tímto podìkovat mìstu Náchod za trvalou pøízeò,
dále Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda, spoleènosti
Saar gummi Czech, která vydatnì podporuje mladé sportovce
v naem regionu, dále pak Atas, a. s., elektromotory Náchod
a v neposlední øadì spoleènost i KA Contracting ÈR, s. r. o.,
Teplárna Náchod.
Pracujeme a chceme pracovat s dìtmi, a ty si tuto podporu
zaslouí.
Pøipravila Ludmila Kuldová, pøedsedkynì TJ Kraso Náchod

Pøehled kulturních akcí
v bøeznu 2008 v Regionálním muzeu
Obrazy Vladimíra Rocmana
a plastiky Frantika Faltuse

Od 7. do 29. bøezna 2008 mohou návtìvníci ve výstavní
síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu výtvarných prací Vladimíra Rocmana a Frantika Faltuse. Vernisá probìhne v pátek 7. 3.
2008 v 17 hodin. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí
912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.

Obrazy Jiøího Kollerta a kresby Luboe Gregora

Ve dnech 1. 3. a 30. 3. 2008 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea
na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu
obrazù Jiøího Kollerta a kreseb Luboe Gregora. Otevøeno je
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.

Dìjiny Náchoda a Náchodska

Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Pevnost Dobroov

Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let 19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor
L. ulík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed
pevností. Mimo sezonu  tj. v listopadu a bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost  bøezen

1. a 2. 3.
8. a 9. 3.

15. a 16. 3.
22. a 23. 3.
24. 3.
29. a 30. 3.

MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Helena Ansorgová
Èervený Kostelec
MUDr. Anna Klikarová
Hronov
MUDr. Renata Èábelková
Hronov
MUDr. Jan Klimek
Náchod

PROGRAM
bøezen 2008

 Sobota 1. bøezna 912 hodin  veliko-

noèní dílna Déèka Náchod
Výroba velikonoèních dekorací  tradièní tvoøivá dílna kreativního klubu
Pod vedením lektorky si vyrobíte tradièní i netradièní velikonoèní dekorace, drhané závìsy a koíky z pedigového proutí. Poplatek 100 Kè (+ pøíplatek za pedig)
 1.2. bøezna  24 hodin v podzemí
Klub HEC poøádá akci 24 hodin v podzemí, bojí se tmy a uzavøeného prostoru? Dokáete být celý den bez denního
svìtla? A nespoléhat se jen na zrak a na
sebe? Kde: Pevnost Dobroov, program:
hry a aktivity potmì.
Více informací: Mgr. Jan Kalandra,
776 192 776, hvb@centrum.cz
 MC Mácíèek
Milí rodièové s dìtmi, v prùbìhu bøezna
a kvìtna 2008 se v DDM Déèko konají
kurzy práce na PC pro matky na mateøské dovolené. Proto v hernì MC mají dìti
maminek z kurzu dopolední hlídání. Provoz MC zùstává nepøeruen, pouze je omezen na dobu 911 hodin (dìti chodí spát),
pøesto vechny maminky, které si pøijdou
pohrát s svými dìtmi, rádi pøivítáme.
Vechny maminky zveme na nae programy:
 spoleèné cvièení a tvoøení  kadou
støedu 1011 hodin v DDM Déèko Náchod, cena programu 30 Kè (zábavné cvièení, písnièky a jednoduchá rytmizace
básnièek, spoleèné cvièení a hry ve dvojici matka  dítì i ve skupinì, jednoduché
vyrábìní atd.)
 keramika pro maminky  kadý ètvrtek 1011 hodin v DDM Déèko Náchod,
cena programu 40 (hlídání dìtí v hernì,
seznámení s rùznými technikami výroby
a zdobení keramiky, cyklus 10 dílen
v období bøezen  kvìten 2008)
Na cyklus keramických dílen je tøeba se
pøihlásit (min. poèet úèastníkù 6),
informace a pøihláky
na tel. 774 223 296  Tereza Iová, DiS.
2. bøezna  Jarní pohádkový karneval

Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 431 104
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Sokolská 317
tel.: 491 462 800
Havlíèkova 377
tel.: 491 482 700
ul. J. z Podìbrad 937
tel.: 491 482 911
Èeských Bratøí 407
tel.: 491 427 603

 vechny dìti a jejich rodièe zveme na
Jarní pohádkový karneval v nedìli 2. 3.
2008 v 15.00 hod v DDM Déèko Náchod
 zábavné pohádkové hry a soutìe
o ceny, které si pro Vás pøipravili vodník
a víla Evelínka, tancování, jarní tombola,
vyhláení nejlepích masek a dalí pohádková pøekvapení
 vstupné: 25 Kè dìti i dospìlí, doporuèen vstup v maskách J, pokladna bude otevøena v den karnevalu 20 minut pøed
zahájením. Informace na tel. 774 223 296
 Tereza Iová, DiS.
 16. 3.  Vítání jara 2008
I letos zve DDM Déèko irokou veøejnost
na Vítání jara  tentokrát na Kvìtnou
nedìli 16. 3. v 15.00 zaèátek prùvodu
na námìstí u radnice
 lidový prùvod dìtí i dospìlých doprovodu písní a poøekadel vynese zimu z mìsta
a spoleènì pøivítáme jaro s lítem (trasa
námìstí  Kamenice  viadukt  most
k pivovaru  most u Benziny  námìstí.
Informace na tel. 774 223 296
 Tereza Iová, DiS.
 20. a 21. bøezna
 Velikonoèní tvoøivá dílna pro dìti
O velikonoèních prázdninách je pro dìti
v dílnì DDM Déèko opìt pøipraveno velikonoèní tvoøení s barvami, papírem, textilem a pøírodními materiály:
Ètvrtek 20. 3. 2008: 912 hodin
 tvoøení veselých dekorací na téma:
JARO, ZAJÍÈCI, KYTIÈKY
Ètvrtek 20. 3. 2008: 1417 hodin
 lidová tvorba na Velikonoèní stùl (peèení ze SLANÉHO TÌSTA, KRASLICE, AJ.
Pátek 21. 3. 2008: 912 hodin
 tvoøení veselých dekorací na téma: VAJÍÈKA, KOHOUTCI, SLEPIÈKY
Cena: 60 Kè zahrnuje vekerý materiál
na výrobu (platba pøedem nebo v den dílny)
Dìti si pøinesou pouze: pracovní odìv,
pøezùvky, pití a malou svaèinu, kadý alespoò 6 vejdunkù a vlastní krabici a taku
na výrobky (stejné na oba dny)
POZOR! Maximální poèet úèastníkù na
dílnì je 15 dìtí. Vhodné pro dìti od 7 let.
Pøihláky na recepci do 19. 3. do 12 hodin nebo na tel. 774 223 296  Tereza
Iová, DiS.

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí v sobotu 1. 3. v 15 hodin

Zaèarovaný les
V sobotu 8. 3. v 15 hodin, 15. 3. v 15
a 17 hodin a 22. 3. v 15 hodin
mùete vidìt pohádku

O Pejskovi a Koèièce

V sobotu 29. 3. v 15 hodin uvádíme
první pohádku letoního loutkáøského minifestivalu. Hrát bude hostující
soubor. Zmìna programu vyhrazena.
Jste srdeènì zváni.

www.detemproradost.com

 19.23. 3
 VELIKONOÈNÍ hrátky a legrácky
Tradièní tábor pro kluky a holky od 7 do
15 let. Èeské velikonoèní tradice jako
pletení pomlázek, barvení vajíèek, velikonoèní estetické okénko, ale také spousty
záitkových her, bojovek a programù jak
v budovì, tak v pøírodì, disco-show a jiné
radovánky a legrácky.
Tìí se na Vás Cíba, Gerd, Kamèa, Ája,
Kamèa, Lùca.
 28.30. 3.  Víkend her
Víkend plný her a záitkových programù
pro dìcka, instruktory a vedoucí od 14
let. Prakticky si vyzkouíme hry v pøírodì,
budovì, seznamovací hry, záitkové, netradièní programy, aktivity na týmovou
spolupráci, poznáme pravidla her a základy bezpeènosti.
Tìí se na Vás Gerd s týmem vedoucích
 6. 4.  Babylon
Tradièní výlet do Babylonu v Liberci.

bøezen 2008
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Senior klub

Srdeènì vás zveme do nových prostor SENIOR KLUBU, který
je nyní umístìn v PENZIONU HARMONIE 2 v Rybáøské ulici
v dolní budovì èp. 1819. Èinnost Klubu  po zániku SG Klubu
 výhradnì zajiuje náchodská organizace Svazu dùchodcù ÈR.
Pokud nevíte, kde Penzion HARMONIE najdete  tak pùjdete
z Plhovského námìstí do kopeèku  kolem Plhovské kaplièky
a tam u proti sobì u rybníèku uvidíte HARMONII 1 a vpravo
i HARMONII 2. Jinak se dáte od nádraí Borskou ulicí kolem
autobusových garáí do mírného kopeèku a pøed vrcholem vpravo u uvidíte za rybníèkem obì HARMONIE. Zpoèátku zahájíme
pravidelnými ètvrteèními odpoledni pøi posezení u zajímavých
poøadù na videu  a pozdìji  dle vaich zájmù  i jinými akcemi
 pøednákami apod.
ètvrtek 6. bøezna od 14.00  Posezení u videa
FIDI  zemí bývalých lidoroutù
VELKÁ BRITÁNIE  stará dobrá ANGLIE
ètvrtek 13. bøezna od 14.00
PICBERKY  za pùlnoèním sluncem
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA  èernobílá zem
ètvrtek 20. bøezna od 14.00  NÌMECKO  RÝNEM A PORÝNÍM
CHILE  VELIKONOÈNÍ OSTROV  tajemní svìdkové
ètvrtek 27. bøezna od 14.00
 VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE v sále hostince U JIØÍHO
Z PODÌBRAD, od 13.00 budou prodávány zájezdy, pøijímány
pøihláky od nových èlenù, vybírány pøíspìvky  v prùbìhu schùze bude podáváno obèerstvení.
Tìíme se nashledanou  Výbor MO SDÈR Náchod.

Sdruení zdravotnì postiených
Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve své èleny a pøíznivce na veselé setkání s tématem OSLAVA JARNÍCH
SVÁTKÙ. Sejdeme se ve støedu 26. 3. 2008 v Sokolovnì
ve 14.00 hod. Program: literární pásmo dìtí z M. Seznámení
a nabídka knih s jarní poezií, Mìstská knihovna v Náchodì.
S pøíjemnì ladìnou hudbou ukonèíme jarní odpoledne.
Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 1315 hodin v naí
klubovnì, která je umístìna v budovì MìÚ Náchod, Palachova
1303, (Okresní soud) a také u paní Vìry Máslové na tel. è.
491 465 350, mobil 775 671 344. Úèastnický poplatek pro èlena
75 Kè, pro ostatní 85 Kè. Váení pøátelé, srdeènì Vás zveme na
toto jarní odpoledne, váíme si Vaeho zájmu, podpory a radosti, s jakou se stále scházíme, pøejeme hodnì zdraví.
Za výbor Olina Frühaufová

ICC informuje

Pøedprodeje:
od 5. 3. 2008 (v 9.00 hodin) zaèíná pøedprodej na festival
Smetanova Litomyl (18. 6.  5. 7.). Jeliko se letos koná jubilejní 50. roèník, program je opravdu nádherný. Za ve uvedu
napø. G. Verdi  Nabucco èi G. Rossini  Lazebník Sevillský.
Program a vstupenky jsou u nás k dispozici.
Amerika inkognito  diashow Kateøiny a Miloe Motani, která se uskuteèní 18. 3. v kinì Vesmír v Náchodì. Cena vstupenky je 100 Kè.
Koncert Michala Davida  10. 4. 2008 v Hradci Králové
a dalí akce
Oblíbené zájezdy: v nabídkách námi prodávaných CK jsou nyní
oblíbené jarní zájezdy  Kvìtinové korzo, Májová Paøí, Narcisový festival, pro dìti Disneyland, pro sportovce  Formule 1,
ME ve fotbale. Zastavte se pro nabídky.
Tipy z regionální literatury: V. Vlèková  Doufám, dokud
dýchám. K rozebrání: letáky DDM Déèko Náchod na tábory
2008 pro vae dìti.
M. Machová  ICC Náchod

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby  nedìle 9 hod. Biblické hodiny  pondìlí 16.30 hod.
Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!
Bohosluby v Husovì sboru o Velikonocích 2008: 20. 3.  Zelený ètvrtek  17.30; 21. 3.  Velký pátek  17.30; 22. 3.  Bílá
sobota  17.30; 23. 3.  Hod Boí  9 hod.; 24. 3.  Pondìlí
velikonoèní  9 hod.  bohoslubu v pøímém pøenosu vysílá ÈR
Praha 2  zpívá Komorní pìvecký sbor Slezská Ostrava

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so
18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince, 10.15
v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evang. domovì Betanie (preòarova
1053). Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz.
Biblické hodiny kadé út. v 17 hod. Faráø M. Bárta.
Evangelické spoleèenství ÈCE vechny srdeènì zve na Kvìtnou nedìli, 16. bøezna 2008, na filmové nepory, které se
budou konat od 15.00. Pan ing. Vlastimil Èejp pøi nich promítne svùj dokumentární film o Izraeli.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondìlí neprobíhá.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. R. Stanìk,
DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr.
P.Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohosluby
v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v bøeznu 2008 v zámecké jízdárnì výstavu:

Obrazy a kresby ze sbírky
Galerie výtvarného umìní v Náchodì,
restaurované v letech 20012007
Atraktivní výstava bude vìnována problematice restaurátorského
prùzkumu, opravì a obnovì umìleckého díla. Na pøíkladu bezmála
stovky dìl èeské, ruské, italské, nìmecké a francouzské provenience
ze 16. a 20. století se návtìvníci budou moci seznámit s hlavním
úkolem sbírkotvorné instituce  péèí o sbírkový fond.
(pøízemí a ochoz jízdárny 1. 2.  6. 4.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  bøezen 2008
Oddìlení pro dìti

Bøezen je mìsícem mezi zimou a jarem, mìsícem, kdy se daøí èetbì více ne kdy
jindy. Vdy staré poøekadlo praví: bøezen, za kamna vlezem. A a vlezem za kamna,
stulíme se pod dekou na gauèi nebo v køesle, vdy nám bude dobrým spoleèníkem
kníka. A a za okny fièí vítr nebo leje, my mùeme klidnì proívat dobrodruství
tøeba v pralese. A tak neváhejte, pøijïte do knihovny pùjèit si tu správnou kníku
právì pro vás. Vdy ètení je kouzelné dobrodruství, které mùe proít kadý z vás.

Týden od 17. do 21. bøezna  Týden Ètení

Nae knihovna se jím pøipojí k celostátní akci Celé Èesko Ète Èapka.
Dopoledne zveme mateøské koly a maminky na mateøské dovolené (nebo tatínky
na otcovské dovolené) na inscenované ètení z kníky Josefa Èapka Povídání
o pejskovi a koèièce.
Na odpoledne jsme pro vás pøipravili ètení z kníek Karla Èapka:
Pondìlí: Devatero pohádek
Úterý:
Apokryfy
Støeda: cestopisy Karla Èapka
Ètvrtek: Dáeòka, èili ivot tìnìte
Pátek:
Jak se co dìlá
Zaèátek vdy v 16 h. v dìtském oddìlení knihovny

28. bøezna 2008  Noc s Andersenem (u osmá v poøadí)

Nocí, plnou ètení, kouzel, soutìení a her si pøipomeneme Mezinárodní den
dìtské knihy a dùleitost ètení pro rozvoj dítìte. Na tuto jedineènou noc budou do
naí knihovny pozvány dìti, které získají nejvíce bodù v naí soutìi Èteme
a soutìíme a nejikovnìjí dìti z knihovnické tøídy.

Oddìlení pro dospìlé

Putování knihy ke ètenáøi aneb od nákupu po výpùjèku

Pøi pøíleitosti bøezna  mìsíce knihy a internetu pøipravíme tematickou výstavku,
jakou cestu musí kniha vykonat, ne se dostane ètenáøi do rukou. Pøiblííme jednotlivé kroky od nákupu knihy pøes katalogizaèní zpracování a po její umístìní mezi
novinky.

Internet pro seniory 11. 3. 2008 v 8 h.

Znovu zveme seniory na setkání o monostech a vyuití internetu s praktickým procvièením a odbornou pomocí pracovníkù knihovny. Pøihláky v oddìlení pro dospìlé.
Svìtový den básní 21. 3.  pøipomeneme spoleènì s prvním jarním dnem v naí
knihovnì. Pøijïte se potìit drobnými kvítky jarní poezie, které jsme pro Vás pøichystali.

Vstupní hala knihovny 11.  21. 3. 2008

Výstava výtvarných prací dìtí okresu Náchod na téma Nae zahrada. Poøádáno ve
spolupráci s územním sdruením Èeského zahrádkáøského svazu v Náchodì. Otevøeno v pondìlí a v pátek 917, v úterý, ve støedu a ve ètvrtek 918, v sobotu 911.
(Mìk)

Výzva

pro øemeslné stánkaøe
V rámci Kuronských slavností, které se konají na náchodském zámku ve
dnech 6. a 7. záøí 2008, nabízíme øemeslníkùm monost prezentace vlastní tvorby spojené s prodejem výrobkù.
Zájemci se mohou pøihlásit na odboru kolství, kultury, sportu a cestovního ruch mìstského úøadu v Náchodì
nejlépe do konce bøezna.
Kontakty: tel. 491 405 312, e-mail:
eva.fortova@mestonachod.cz

Základní kola
Náchod  Babí
Vás srdeènì zve na
Dìtský karneval  CIRKUS
Kam? Do restaurace ODAS
Kdy? 29. 3. 2008 od 15.00
Vstupné:
10 Kè (masky), 20 Kè (ostatní)
Pro dìti jsou pøipraveny soutìe,
tanec, bohatá tombola
a veselá atmosféra s pøátelským
prostøedím.
Tìíme se na Vai návtìvu.
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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v bøeznu 2008

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz

1. sobota pouze v 16 hod.
2. nedìle pouze v 15 hod.

LÁSKA ZA ÈASÙ CHOLERY (LOVE IN THE TIME OF CHOLERA  USA 2007)

1.
2.
3.
5.

LETS DANCE 2  STREET DANCE (STEP UP 2 THE STREET  USA 2008) Republiková premiéra!!!

sobota 18.15 a 20 hod.
nedìle pouze v 17.15 hod.
po, 4. út 16 a 18 hod.
støeda 16 a 20 hod.

Jak dlouho byste dokázali èekat na lásku? Adaptace jednoho z nejslavnìjích románù klasika svìtové literatury 20. století Gabriela Garcíi Márqueze. Javier Bardem v hlavní
roli výpravného filmu, s písnìmi Shakiry, v reii Mike Newella (mj. filmy Ètyøi svatby a jeden pohøeb, Úsmìv Mony Lisy nebo Harry Potter a Ohnivý pohár). Èeské
titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.loveinthetime.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Je jedno, odkud jsi. Hlavní je, co chce! Hudební romantické drama o tom, jak ít svùj sen Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.myspace.com/stepupmovie
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

3. pondìlí pouze ve 20 hod.
4. úterý pouze ve 20 hod.
5. støeda pouze v 18 hod.

VÁCLAV (ÈR  2007)

6. èt, 7. pá pouze ve 20 hod.
8. sobota 17.45 a 20 hod.
9. nedìle 17.45 a 20 hod.
10. pondìlí pouze ve 20 hod.
11. úterý pouze ve 20 hod.
12. støeda 16 a 18 hod.

LOVCI POKLADÙ 2  KNIHA TAJEMSTVÍ (NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS  USA 2007)

6. ètvrtek pouze v 18 hod.

NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ (ÈR  2007)

10. pondìlí pouze v 17.45 hod.
11. úterý pouze v 17.45 hod.
12. støeda pouze ve 20 hod.

MONSTRUM (CLOVERFIELD  USA 2008)

6. ètvrtek pouze v 16 hod.
7. pátek 15.30 a 18 hod.
8. so, 9 ne 14 a 16 hod.
10. po, 11 út. 14 a 16 hod.
12. støeda pouze ve 14 hod.
13. èt, 4. pá pouze v 16 hod.
15. sobota 14 a 16 hod.
16. nedìle 14 a 16 hod.
17. po, 18. út., pouze v 16 hod.
19. støeda pouze v 16 hod.

NEJKRÁSNÌJÍ HÁDANKA (ÈR  2008)

13.
15.
17.
18.
19.

RAMBO IV: DO PEKLA A ZPÌT (RAMBO IV  USA 2008)

èt, 14. pá 17.45 a 19.30 hod.
so, 16. ne 17.45 a 19.30 hod.
pondìlí pouze v 17.45 hod.
úterý pouze v 17.45 hod.
støeda pouze v 17.45 hod.

Tragikomedie reiséra Jiøího Vejdìlka (mj. filmy Úèastníci zájezdu nebo Roming), ve které Ivan Trojan vyvádí jeden prùvih za druhým V dalích rolích E. Vááryová,
J. Budaø, J. Lábus, S. Norisová, P. palková, J. Vlasák, Z. Krónerová a J. Poláek. Film patøí k horkým favoritùm pøi letoním udílení domácích filmových cen  Èeský lev
za rok 2007. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.filmvaclav.cz
Mládei pøístupný

Dalí dobrodruství hledaèe pokladù Bena Gatese a jeho otce, univerzitního profesora, které je zavede a nebezpeènì blízko velmi hlídaným místùm ve Washingtonu D.C.,
v Paøíi, Londýnì i srdci Ameriky. V hlavních rolích dobrodruného akèního filmu opìt Nicolas Cage a Jon Voight, v dalích rolích Diane Krugerová, Helen Mirrenová, Ed
Harris a Harwey Keitel. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/nationaltreasure/
Mládei pøístupný

Vzruující souboj s divokým pøírodním ivlem, samozvanými stráci zákona i hranicemi vlastních moností, v novém èeském filmu reiséra Filipa Renèe. Hrají Jiøí
Langmajer, Filip Blaek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová a dalí. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.navlastninebezpeci.cz
Mládei pøístupný

Tahle noc zmìní ivot vem A nìkterým ho ukonèí!!! Èeká na vás stoprocentní adrenalinový záitek, s jakým jste se v kinì jetì nesetkali. Napínavý thriller od producenta
seriálu Ztraceni J.J.Abramse. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.1-18-08.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Nejnovìjí pohádka krále èeských pohádek reiséra Zdeòka Troky. Inspirací pro scénáø filmu Nejkrásnìjí hádanka se staly dvì pohádky klasika Jana Drdy O Matìjovi
a Majdalence a O princeznì, která hádala, a prohádala. Hrají Jan Dolanský, Ladislav Potmìil, Veronika Kubaøová, Taána Medvecká, Miroslav Táborský, Taána
Krchovová, Pavel Kikinèuk a Pøemysl Kubita. DOLBYSTEREO DIGITAL. V PÁTEK 7. BØEZNA 2008 FILMOVÁ PØEDSTAVENÍ ZA ÚÈASTI DELEGACE TVÙRCÙ FILMU
V ÈELE S REISÉREM ZDEÒKEM TROKOU + AUTOGRAMIÁDA!!!
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.nejkrasnejsihadanka.cz
Mládei pøístupný

Nesmrtelný Rambo opìt na scénì! Ètvrtý díl o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie, do Barmské dungle, a John Rambo musí opìt vzít spravedlnost
do svých rukou, aby osvobodil skupinu misionáøù, které zajmou barmtí vojáci Reie a hlavní role Sylvester Stallone. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na http://movies.break.com/rambo/
Mládei do 15 let nepøístupný

17. pondìlí pouze v 19.30 hod.
19. støeda pouze v 19.30 hod.

OBÈAN HAVEL (ÈR  2008)

20.
21.
22.
23.

ètvrtek pouze v 16 hod.
pátek pouze v 16 hod.
sobota pouze v 18 hod.
nedìle pouze ve 20 hod.

SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA (CHARLIE WILSONS WAR  USA 2007)

20.
22.
23.
25.
26.

èt, 21. pá 17.45 a 20 hod.
sobota 16 a 20 hod.
ne, 24. po 16 a 18 hod.
úterý 18 a 20 hod.
støeda 16 a 20 hod.

O RODIÈÍCH A DÌTECH (ÈR  2008)

Scény z prezidentské kuchynì Celoveèerní film Obèan Havel reisérù Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nahlíí do zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla. Ve filmu bude také koneènì rozlutìno nìkolik dlouholetých záhad èeské politiky DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.aerofilms.cz
Mládei pøístupný

Podle skuteèné události. Tohle by si pøece nikdo nevymyslel Pøíbìh, který je pøíli ílený na to, aby nebyl pravdivý, reíroval dritel Oscara Mike Nichols (mj. filmy
Absolvent nebo Na dotek) a pøed kamerou se sela výjimeèná herecká sestava  Tom Hanks, Julia Robertsová a Philip Seymour Hoffman. Èeské titulky. DOLBY
STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://charliewilsonswar.net/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Milovat je lidské  chybovat je dìdièné Èeská komedie o otcích, synech a enách jejich ivota. Josef Somr a David Novotný v hlavních rolích filmu reiséra Vladimíra
Michálka (mj. filmy Zapomenuté svìtlo, Je tøeba zabít Sekala nebo Babí léto). DOLBSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.orodicichadetech.com
Mládei pøístupný

24. pondìlí pouze ve 20 hod.
25. úterý pouze v 16 hod.
26. støeda pouze v 18 hod.

DARJEELING S RUÈENÍM OMEZENÝM (THE DARJEELING LIMITED  USA 2007)

27.
28.
29.
30.

JUMPER (JUMPER  USA 2008)

ètvrtek pouze v 16 hod.
pátek pouze v 16 hod.
sobota pouze ve 14.15 hod.
nedìle pouze ve 14.15 hod.

Indie, vlak, tøi bratøi a nìkolik poloílených en Skvìlé herecké výkony, jedineèný humor, exotická atmosféra, napínavý pøíbìh a hollywoodská stylizace  to ve
v komedii, která zazáøila na nìkolika filmových festivalech, vèetnì benátského. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.foxsearchlight.com/thedarjeelinglimited/
Mládei do 15 let nepøístupný

Kdekoliv. Cokoliv. Hned! Dobrodruná sci-fi podívaná, u které se rozhodnì nebudete nudit, která je propikována akèními scénami i vizuálními efekty mimoøádné kvality.
Film natoèil Doug Liman  reisér filmù Agent bez minulosti a Mr. a Mrs. Smithovi. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.jumperthemovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

27. èt, 28. pá pouze v 19.45 hod.
29. so, 30. ne pouze v 16 hod.
31. pondìlí pouze ve 20 hod.
DUBEN 2008
1. úterý, 2. st pouze v 18 hod.

SWEENEY TODD: ÏÁBELSKÝ HOLIÈ Z FLEET STREET (SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET  USA 2007)

27. èt, 28. pá pouze v 17.45 hod.
29. so, 30. ne 18 a 20 hod.
31. pondìlí 16 a 18 hod.
DUBEN 2008
1. úterý pouze v 16 hod.
2. støeda pouze v 16 hod.

10 000 PØ. N. L. (10,000 B.C.  USA 2008)

1.
2.
3.
4.
5.

úterý pouze ve 20 hod.
støeda pouze ve 20 hod.
ètvrtek pouze v 18 hod.
pátek pouze ve 20 hod.
sobota pouze ve 20 hod.

POKÁNÍ (ATONEMENT  Velká Británie/USA/Francie 2007)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ètvrtek pouze v 16 hod.
pátek 16 a 18 hod.
sobota 16 a 18 hod.
nedìle 16 a 18 hod.
pondìlí pouze v 18 hod.
úterý pouze v 18 hod.
støeda 16 a 18 hod.

KRONIKA RODU SPIDERWICKÙ (THE SPIDERWICK CHRONICLES  USA 2008)

Nikdy nezapomenout! Nikdy neodpustit! Hororový muzikál z dílny Tima Burtona, který patøí k jeho nejlepím filmùm! V hlavních rolích Johnny Depp, Helena Bonham
Carterová a Alan Rickman. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.sweeneytoddmovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Legenda. Bitva. První hrdina Dobrodruný historický velkofilm o ztracené civilizaci, o putování a na konec svìta, o soubojích se avlozubými tygry, prehistorickými
stvùrami i sami se sebou, ve kterých se musí semknout a utkat s bohem, který nemilosrdnì zotroèuje jejich lid Film natoèil reisér Roland Emmerich (mj. film Den
nezávislosti). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.10000bcmovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Spojila je láska. Rozdìlil je strach. Zbyla jim nadìje Keira Knightleyová a James McAvoy v romantickém dramatu reiséra Joe Wrighta (mj. film Pýcha a pøedsudek).
Film patøí k havým kandidátùm pøi letoním udílení Oscarù  má celkem 7 nominací. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.atonementthemovie.co.uk
Mládei do 15 let nepøístupný

Jejich svìt je blíe, ne si myslíte Rodinný dobrodruný fantasy film, natoèený podle populární stejnojmenné kniní série, o nejvìtím dobrodruství sourozencù v domì
prastrýce Spiderwicka, obývaný jetì fantastiètìjími bytostmi Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.spiderwickchronicles.com
Mládei pøístupný

PROM A REH A , s.r.o.
GARANTUJE VYSOKOU KVALITU SVÝCH SLUŽEB

ST STEEL CZ, s.r.o.
provozovna Hronov-Zbečník
přijme do dvousměnného provozu:
SVÁŘEČE metodou MIG/MAG
nástup možný ihned
Nabízíme: plat od 120 Kč/hod.
práci v dynamicky se rozvíjející společnosti
Požadujeme: pracovitost, spolehlivost,
plné nasazení

kontakt: Petr Smetana, mobil 737 252 794
E-mail: hronov@ststeelcz.cz

Chcete výhodně prodat nemovitost?
Rychlé posouzení tržní ceny ZDARMA!
Volejte:
774 311 404
nebo 491 420 997

e-mail: info@realityeu.com

Společnost PROMA REHA, s.r.o. se snaží neustále zdokonalovat
a inovovat své výrobky jak z hlediska moderních trendů, tak i v zájmu
ochrany života a zdraví konečných uživatelů, tedy pacientů .
V současné době zavádíme systém řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků ISO 13485. Tato norma na rozdíl od ISO 9001
nevyžaduje neustálé zlepšování systému řízení, ale klade důraz
na udržování jeho efektivnosti . Seciﬁkuje zejména požadavky na
dohledatelnost výrobků (vazba dodavatel – výrobce – distributor
– zákazník), na zachování shody produktu v průběhu výroby a dodání
až do místa určení, vydávání a uplatňování informativních upozornění
a v neposlední řadě také povinnost oznamování nežádoucích příhod.
Od nového roku právě v návaznosti na ISO 13485 PROMA REHA
zavedla nové kvalitnější a pevnější typy výrobních štítků pro všechny
výrobky s přesnějšími výrobními čísly. Štítky jsou umístěny tak, aby
nenarušovaly design a vzhled výrobku, ale aby byly snadno dostupné.
Tato inovace povede k usnadnění práce a k lepší orientaci ve vyráběném sortimentu.
K těmto krokům nás vede zejména zvýšená poptávka po našich
výrobcích na zahraničních trzích, kde tyto normy požadují mnohem
častěji než je tomu v České republice.

