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MAŠKARNÍ BÁL V SÁLE J. ČAPKA HRONOV

Dětem hrála hudební skupina MODEUS z Hronova.

Nápadité masky zaplnily celý sál.

Ukázkou horolezeckého umění přispěl J. Sýkora a J. Bauerfeind.

Na shledanou
zase příště ...

Vážení spoluobčané,
ve svém posledním příspěvku jsem se zmínila
o přípravě rozpočtu města Hronova na letošní
rok, ale i o tom, že je potřeba, aby každý zastupitel osobně poznal zařízení města a jejich
současný stav. Nabídli jsme všem návštěvu Základní školy v Hronově, zimního stadionu, další
budou následovat (viz přehled v info z jednání ZM). Potěšilo mě, že se kolegové dostavili
v hojném počtu a projevili tak svůj zájem dozvědět se něco nového. Mohli si prohlédnout
budovy školy, seznámit se s jejich stavem, neduhy, potřebami, ale vidět i obrovský kus práce, nové učebny a vybavení. Stejně tak tomu
bylo i na zimním stadionu. Mnozí zde nebyli několik let, a tak mohli obdivovat moderní sportoviště, ale i „zírat“ na naprosto nevyhovující
sociální zázemí.
Možná Vás teď napadá, proč se o tom zmiňuji. Všichni, kteří školu a „zimák“ navštívili, se
shodli na tom, že je nezbytně nutné konkrétní
věci opravit, provést jejich rekonstrukci. Všichni si také byli vědomi finanční náročnosti těchto potřeb. Nikdo z nich podle mého názoru ani
na chvíli nepřemýšlel o takových absurditách,
že bychom třeba neměli školu nebo zimní stadion. Jen otázka „kde na to vzít“ se tak trochu
vznášela ve vzduchu a zůstala nezodpovězena.
A pak přišlo jednání zastupitelstva. Mimo jiné
byl na programu záměr prodeje jednoho z bytových domů v majetku města. Dům je ve špatném stavu, náklady na rekonstrukci a opravy
dosahují několika miliónů korun, správa domu
je pro město také obrovskou zátěží s ohledem
na skladbu nájemníků. I přesto všechno se na
zastupitelstvu otevřela široká diskuse na téma,
zda dům prodat. Absolvovala jsem ji již po několikáté. Vždy bylo vedení města osočováno
z výprodeje majetku, ze špatné správy bytových i nebytových objektů, nastiňovány byly katastrofické scénáře o tom, že nájemníci skončí
pod mostem … Otázka „kde na dobrou správu
všech domů v majetku města vzít“ se vůbec nevznášela ve vzduchu. Opakovaně jsem ji kolegům, kteří prodej neschvalovali, položila. Vždy
zůstala nezodpovězena.
Vážení spoluobčané, vedení města nechce
a ani nehodlá bezhlavě rozprodávat majetek
města. Může a musí si ale ponechat jen ten, na
který má sílu. V první řadě by to měly být objekty sloužící široké veřejnosti – školy, školky,
divadlo, dům dětí, ZUŠ, knihovna, zimní stadion atd. Dále pak objekty sociálního charakteru
– domov důchodců a domy s pečovatelskou
službou. Nájemní domy jsou až na konci tohoto seznamu. Není to nic nového pod sluncem.
Již naši předchůdci zahájili v polovině 90. let
rozsáhlou privatizaci bytového fondu a byl to
zcela jistě krok správným směrem. Věřím tedy,
že i současní zastupitelé si správně odpoví na
otázku, zda raději vloží peníze města např. do
zvelebení školy nebo do opravy téměř vybydleného domu.
V úctě
Hana Nedvědová, starostka města

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HRONOVA
- leden, únor (výtah)
RM schvaluje
zvýšení nájemného pro rok 2011 u nebytových prostor o inflační koeficient ve výši 1,5 %
poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1 500,-- SDH Rokytník, zastoupený jednatelkou paní Markétou
Machovou, na pořádání Dětského karnevalu v sokolovně v Rokytníku dne 19. 2. 2011
platy ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2011; platy byly upraveny v souvislosti
s novými platovými předpisy vydanými vládou
cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2011 ve výši Kč 250,-- včetně DPH/osoba/noc
a pedagogický dozor do 15 osob 1 osoba zdarma a při pedagogickém dozoru nad 15 osob
2 osoby po dobu celého pobytu zdarma (platí pro ubytování většího počtu dětí při sportovním soustředění); hotel pronajímá samo město, a to pouze při akcích schválených radou (viz
níže)
otevření hotelu Radnice pro rok 2011 při akcích, které jsou pořádané městem nebo je město
spolupořádá: hokejbalové soustředění mládeže z Pardubic, hokejbalové soustředění mládeže
z hokejbalového svazu Pardubického a Královéhradeckého kraje a divadelní festival Jiráskův
Hronov
aby se město Hronov připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2011
zapůjčení areálu koupaliště na akce pořádané v souvislosti s „Dřevíčskou lávkou“ SDH Velký
Dřevíč, zastoupený jednatelem p. Martinem Křičkou, v termínu od 17. - 19. června 2011; zapůjčení je vždy bezplatné, na letošní ročník získalo město pro pořadatele finanční prostředky z Euroregionu Glacensis v rámci fondu mikroprojektů
složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ
nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
Hana Nedvědová

(náhradník Mgr. Josef Thér)

Ing. Lenka Vítová

(náhradnice Michaela Kajnarová)

Bc. Eduard Paulík

(náhradnice Mgr. Veronika Lžičarová);

otevírání obálek se uskuteční 28. 2. 2011
složení hodnoticí komise k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova - ZŠ nám. ČSA,
ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
Hana Nedvědová

(náhradník Mgr. Josef Thér)

Ing. Lenka Vítová

(náhradník Ing. Jiří Kašík)

Michaela Kajnarová

(náhradník Ing. Václav Soukup)

Bc. Eduard Paulík

(náhradník Aleš Ehl)

Ing. Karel Ticháček

(náhradník Milan Vik);

hodnocení nabídek se uskuteční 7. 3. 2011
jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytnutí komplexního
servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové elektřiny
a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Hronov a jím zřizované příspěvkové
organizace", uchazeče výběrového řízení firmu e-tenders, s.r.o., Brno - Kohoutovice, za nabídkovou cenu 14 % + DPH z úspory ušetřené silové elektřiny a zemního plynu; vybraná firma
zajistí elektronickou aukci na dodavatele silové elektřiny a zemního plynu
záměr pronájmu rekreačního zařízení Autokemp Velký Dřevíč; záměr pronájmu doporučila radě
města pracovní skupina, která se dlouhodobě zabývá provozem autokempu; městu se ani přes zvýšené
úsilí nepodařilo zajistit naplnění autokempu tak, aby jeho hospodaření neskončilo ve ztrátě; podrobnější
informace získáte u pana Romana Touška nebo na www.autokempvelkydrevic.cz
záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře
139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 s podmínkou složení pětiměsíčního
nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 31 500,--; podrobnější informace získáte na odboru majetek u paní Hany Liškové
RM ukládá
starostce a místostarostovi zahájit jednání s vedením hotelové školy ohledně zajištění spolufinancování projektu „zateplení budov v majetku města“; jednání se uskutečnilo a bylo domluveno,
že nájemné, které hotelová škola městu platí za užívání budovy na autobusovém nádraží, bude v dalších třech letech využito výlučně na spolufinancování akce „zateplení“
Hana Nedvědová, starostka města

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRONOVA
– únor (výtah)
ZM schvaluje
rozpočet města Hronova na rok 2011; rozpočet doporučil schválit finanční výbor, rozpočet byl
schválen jako vyrovnaný ve výši Kč 85.957.250,-záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2; cena domu bude stanovena znaleckým posudkem
a následně schválena zastupitelstvem; podrobnější informace získají zájemci na odboru majetek
záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký
Dřevíč a Malá Čermná; důvodem ustanovení osadních výborů je zlepšení komunikace s okrajovými
částmi Hronova
ZM ruší
osadní výbor v Malé Čermné zřízený usnesením ZM č.9/2006, bod 30/9; osadní výbor pracoval
v Malé Čermné již v minulých volebních obdobích, byl ustanoven jako tříčlenný; zastupitelstvo jej nyní
zrušilo, aby i v této části Hronova mohlo dojít k novým volbám
ZM stanovuje
počet členů osadních výborů – 5 členů; všechny osadní výbory budou ustanoveny jako pětičlenné
ZM ukládá
organizačnímu odboru zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů ve všech částech
města Hronova; s průběhem voleb a ustanovením osadních výborů byli členové zastupitelstva seznámeni; občané budou o jednotlivých krocích včas informováni prostřednictvím Hronovských listů a webových stránek – sledujte je, prosím
ZM bere na vědomí
Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2010; ke zprávě neměli členové ZM žádné připomínky ani výhrady, k dispozici je na www.mestohronov.cz
termíny prohlídek příspěvkových organizací a zařízení města:
16. března
- Kulturní a informační středisko Hronov,
ředitelka Marcela Kollertová
30. března
- Domov odpočinku ve stáří Justynka, ředitelka Jitka Ansorgová
13. dubna - č. p. 8 na Komenského náměstí
Knihovna - vedoucí Jaroslava Vítová
Základní umělecká škola - ředitel Josef Vlach
Dům dětí a mládeže Domino - ředitel Jaroslav Škop
11. května - Velký Dřevíč
Mateřská škola - ředitelka Věra Křičková
Základní škola - ředitelka Alena Bartoňová
25. května - Kalinův dům, sociální odbor - vedoucí Irena Lelková
Termín nejbližšího řádného zasedání zastupitelstva je 27. dubna 2011.
Hana Nedvědová, starostka města

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ

Placení poplatku
Připomínáme všem držitelům psů s trvalým bydlištěm na území města Hronova (Hronov,
Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná, Studénky, Zálesí), že poplatek z Vašich zvířecích kamarádů je pro rok 2011 splatný do 31.03.2011. Úhradu poplatku v hotovosti lze
provést na finančním odboru MěÚ v Hronově. Pokud chcete využít bezhotovostní úhradu, číslo
účtu je 1524551/0100 (KB Hronov), jako variabilní symbol uvádějte: 1341+číslo známky Vašeho
psa, konstantní symbol: 558. Má-li některý poplatník zájem o provedení platby poštovní poukázkou, bude mu zaslána na jeho telefonickou nebo e-mailovou žádost.
Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místních poplatcích lze v případě, že poplatek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměřit poplatek platebním výměrem a zvýšit jej až na
trojnásobek. Apelujeme proto, abyste za své pejsky zaplatili včas a vyhnuli se tak zbytečným komplikacím a výdajům.
Přihlášení a změny v držení psa
Připomínáme, že povinnost přihlásit svého psa do evidence na Městském úřadu v Hronově
má každý držitel psa s trvalým bydlištěm na území města Hronova a poplatku podléhá každý pes
starší 3 měsíců. Psa přihlašujte na finančním odboru MěÚ v Hronově, kde obdržíte kartu pro
vyplnění údajů o Vás a Vašem pejskovi, identifikační známku a kde můžete také hned provést
úhradu. Vyhláškou daná lhůta pro přihlášení pejska je do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
(tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího). Vyzýváme proto všechny nové

držitele psů, aby svého psa skutečně přihlásili
do evidence na MěÚ v Hronově. V případě, že
svého psa nepřihlásíte a poplatek ze psa Vám
bude vyměřen platebním výměrem (na základě
různých zjištění), je možné poplatek zvýšit až
na trojnásobek.
Upozorňujeme rovněž na velmi opomíjenou skutečnost v případě, že došlo ke změně
v držení psa. Všechny změny, které mají vliv na
výši poplatku (úmrtí psa, darování psa, změna trvalého pobytu apod.), je držitel povinen
oznámit na finanční odbor MěÚ v Hronově do
15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Proto jakmile o svého pejska z nějakého důvodu
přijdete, neváhejte a při nejbližší příležitosti
tuto skutečnost oznamte (osobně, písemně,
e-mailem). Nebude potom docházet k tomu,
že bude nezaplacený poplatek od Vás zákonnými prostředky vymáhán.
Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007
o místních poplatcích je k dispozici na webových
stránkách města Hronova nebo na Městském úřadu v Hronově (odbor organizační a vnitřních věcí,
odbor finanční).
Upozornění pro nájemce pozemků
Dále upozorňujeme občany, kteří mají od
města Hronova pronajatý pozemek na zahrádku, garáž apod., že obvykle je nájemné splatné
v měsíci lednu (konkrétní datum zjistíte ve své
nájemní smlouvě). Pokud jste tedy ještě nájemné neuhradili, dovolujeme si Vás požádat, abyste tak neprodleně učinili.
Ivana Stonjeková

!!! UPOZORNĚNÍ - POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
NA ROK 2011 !!!
Připomínáme, že do konce března 2011
je třeba podat přihlášku k registraci plátce poplatku za komunální odpad a zaplatit tento poplatek. K registraci využijte „Prohlášení plátce
poplatku“, které Vám bylo doručeno koncem
loňského roku nebo jej obdržíte při zakoupení
svozové známky na Městském úřadu Hronov,
odboru majetek u Ing. Genrta (tel. 491 485
053, linka 33). Zaregistrovat se a koupit svozovou známku můžete v době:
pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek 13.00 -15.00 hod.,
pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30 hod.
MěÚ Hronov, odbor majetek

INFORMACE O KÁCENÍ BUKU
V HOSTOVSKÉHO ULICI
V lednu 2011 byl pokácen buk u bývalé kotelny LTO v Hostovského ulici. Důvodem k pokácení stromu byl jeho špatný zdravotní stav.
Podle odborného posudku arboristické firmy
měl buk sníženou vitalitu, třetina stromu byla
odumřelá, kmen měl poškozenou kůru a byl
silně napaden dřevokaznými houbami. Posudek arboristy proto doporučil pokácení buku.
Občané upozorňovali na padání suchých větví
ze stromu. Náhradní výsadba za pokácení buku
nebyla předepsána, ale město do budoucna počítá s výsadbou nového stromu v této lokalitě.
Ing. Jiří Genrt

DÁLE SE DAŘÍ V EU FINANCÍCH

Hrajeme si, tancujeme, bavíme se společně
Tak se jmenuje projekt s reg. číslem CZ.3.22/3.3.02/10.02141, který
jsme v říjnu loňského roku těsně před komunálními volbami stihli připravit a projednat s našimi partnery, kterým chceme tímto projektem zároveň pomoci při pořádání již tradičních akcí. Město Hronov podalo žádost
o dotaci podpořenou oběma polskými partnerskými městy Bielawou
a Kudowou Zdroj. Po splnění formálních náležitostí byl projekt úspěšně
zaregistrován a 14. ledna tohoto roku i úspěšně schválen Evropským řídícím výborem na jeho 6. zasedání. Schválené finanční prostředky jsou ve
výši 27 293 EUR, dle kurzu cca 650 000 Kč.
Tentokrát jsme se při přípravě projektu zaměřili na takové akce, při
kterých se může celá rodina společně pobavit u sportu, tance či zábavných soutěží. Společných setkání se uskuteční celkem šest. Realizace
projektu je naplánována v délce téměř dvou let, na každý rok připadají tři
setkání. Prvním je taneční soutěž Hronovské jablíčko, dalším sportovně
- zábavné klání Dřevíčská lávka a posledním je Dětský den v Rokytníku.
Hronovské jablíčko, které se již v dnešních dnech připravuje k realizaci (akce probíhá 26. a 27. března), je taneční soutěž s mezinárodní
účastí. Určitě si taneční vystoupení nenechte ujít a přijďte se podívat,
jistě si v široké škále tanečních stylů najdete ten, který se Vám bude líbit. Pro ty, kteří vyhledávají spíše adrenalinovou zábavu, bude v červnu
připravena Dřevíčská lávka. Na koupališti ve Velkém Dřevíči si mohou
zájemci vyzkoušet přejezd na kole nebo trakaři po dřevěné lávce nad vodou či například aquazorbig a mnoho dalších neméně zajímavých atrakcí.
Všechny tyto soutěže jsou spojené se zábavným odpoledním a večerním
programem. Dětský den v Rokytníku, pravidelně zakončující prázdniny,
je poslední akcí plánovanou v tomto projektu na letošní rok. Zábavné
odpoledne bude připraveno především pro rodiny s menšími dětmi. Při
pojídání koláčků skákání v pytli či běhu se svázanýma nohama se jistě
pobaví celá rodina.
O jednotlivých akcích Vás budeme s předstihem informovat jak na plakátech, tak na webových stránkách města a webu spolupořadatelů těchto akcí.
Msjt

Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

V rámci projektu Mateřská škola bez hranic – spolupráce Mateřské
školy v Hronově a Mateřské školy v Kudowě Zdroj PL.3.22/3.1.00/
09.01538 se uskutečnila již tři společná setkání uspořádaná hronovskou
školkou. Těmto společným akcím předcházelo slavnostní otevření nově
zrekonstruované školky za přítomnosti veřejnosti i polského partnera,
které se uskutečnilo 1. října loňského roku.

Prvním společným setkáním dětí bylo tradiční české posvícení. Akce
se uskutečnila 26. října. Po příjezdu polských dětí se všichni společně za

zpěvu lidových písniček vydali na tradiční posvícenský průvod městem.
Po návratu na zahradu školky následovalo předtančení, které si připravily
děti z hronovské školky, vystoupení učitelek s hrou na flétnu a zábavné
soutěže. Tradiční posvícení poté pokračovalo v prostorách nově zrekonstruované budovy. Děti nejdříve ochutnaly dobroty, které pro ně
byly připraveny na rautovém stole. Nechyběly zde posvícenské koláče,
sladkosti, slané špízy ani limonády. Po drobném občerstvení následovaly
společné hry a vzájemné bližší seznamování dětí z obou partnerských
měst. Po obědě došlo na navlékání korálků, dotváření slaměných klobouků, které děti dostaly před průvodem, a ke zdobení papírových posvícenských koláčů. Před odjezdem dostaly polské děti výrobky na památku.

Druhou společnou akcí byly Vánoce v české gastronomii. Setkání se
uskutečnilo 16. prosince. České i polské děti se sešly na hronovském
náměstí a společně si šly prohlédnout výstavu betlémů, která byla instalována v rodném domku Aloise Jiráska. Děti vyslechly výklad o betlemářství v Čechách a vánočních tradicích. Po návštěvě výstavy se přesunuly
do školky, kde ozdobily vánoční stromeček a společně vyrobily dekoraci
do okna. K obědu byla pro děti připravena tradiční štědrovečerní tabule. Před hodováním byly seznámeny s vánočními tradicemi a některé
z nich si samy vyzkoušely. K obědu se servírovala zelná polévka a ryba
s bramborovou kaší. Po obědě nemohla na stole chybět vánočka, štola,
štrůdl, ale ani cukroví, sušené ovoce či ořechy. Děti si poté užily dárků,
které našly pod stromečkem a polské děti
mohly spokojeně odjet domů.
Posledním,
třetím setkáním, byla
návštěva ZOO ve
Dvoře Králové. Ta
se uskutečnila 27.
ledna letošního roku.
O zajímavý vzdělávací program pro děti
se postaral zoolektor, který je seznámil
s exotickými zvířaty
chovanými v zajetí.
Po prohlídce pavilonů došlo i na oběd
v místní restauraci
U Lemura.
Tereza Reimannová,
odbor majetek

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného OSN.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje,
je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Sčítání je prováděno jednou za 10 let za účelem statistického zjišťování
údajů o fyzických osobách, jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a rozmístění
a struktuře bytového fondu (pro SLDB 2011 podle Zákona č. 296/2009
Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011). Sčítání tedy podléhá každá
fyzická osoba (dále jen povinná osoba) s trvalým nebo povoleným
přechodným pobytem na území ČR, každý dům určený pro bydlení
a byt (včetně neobydlených).
Distribuci a sběr sčítacích formulářů v jednotlivých sčítacích obvodech
provedou sčítací komisaři; smluvním partnerem pro provedení terénních
prací je při sčítání 2011 Česká pošta, s. p., tzn. že distribuovat do
domácností v období 7. 3. 2011 - 25. 03. 2011 do 18 hodin a sbírat vyplněné sčítací formuláře budou pracovníci České pošty v období 26. 03.
2011 - 14. 04. 2011, převážně poštovní doručovatelé.
Vyplněné formuláře se budou moci odevzdat následujícími
způsoby:
předat přímo sčítacímu komisaři jako volné listy nebo v zalepené
obálce, kterou na požádání sčítací komisař vydá
zaslat je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O.
Boxu
vyplnit je elektronicky na www.scitani.cz. (Podrobné pokyny k tomu
jsou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ (Český statistický úřad) a doručených do každé domácnosti a na internetových
stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ
www.czso.cz.)
Podle ustanovení § 11 odst. 2, písm. c) zákona je obec povinna podle
místních podmínek zabezpečit bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení. To bude k dispozici v Městské knihovně Egona
Hostovského, Komenského nám. 8, Hronov:
Provozní doba
pondělí:
úterý :
středa :
čtvrtek:
pátek :
sobota :

8.30 – 11.00 ; 12.30 – 17.30
8.30 – 11.00 ; 12.30 – 17.30
- zavřeno 8.30 – 11.00 ; 12.30 – 17.30
- zavřeno 8.30 – 11.00

Dodatečné sečtení (§ 21)
Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po sčítání nepodaří komisaři formuláře doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději
do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011)
na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty nebo na
kterémkoliv obecním úřadu.
Povinná osoba sčítací formulář dodatečně vyplní a odevzdá sčítacímu
komisaři nebo jej zašle obálkou s adresou P.O.Boxu ČSÚ, popřípadě jej
zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna 2011.
Došetřování
V období od 19. do 30. května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací
formulář, přestože tyto od komisařů převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ.
Spektrum využití výsledků sčítání ve sféře krajů a obcí je velmi široké.
Patří sem zejména údaje
Sloužící k aktualizaci územně analytických podkladů a dalších údajů
pro tvorbu a revizi územních plánů

Pro analýzu potřeb a optimalizaci dopravní infrastruktury a veřejné
dopravy na základě zpracování údajů o dojížďce do zaměstnání a do
škol
Pro rozvoj obchodní sítě, služeb, sítě zdravotnických a sociálních zařízení a bytové politiky
Využitelné pro integrovaný záchranný systém (např. aktuální počty
domů, bytů a osob v záplavových územích)
O rozmístění obyvatelstva podle nejmenších územních jednotek
O struktuře obyvatelstva podle věku, vzdělání a ekonomické aktivity
O počtu a struktuře domácností (neúplné rodiny, domácnosti seniorů apod.) a jejich úrovni bydlení
O stáří a technickém vybavení domovního a bytového fondu a mnoho
dalších možností využití.
Výsledky sčítání budou přínosem i v tom, že budou poprvé zpracovány
podle tzv. obvyklého bydliště obyvatel. Poskytnou tedy údaje nezkreslené fiktivními nebo neaktualizovanými údaji o trvalém pobytu v evidenci
obyvatel.
Předběžné výsledky sčítání budou publikovány na podzim roku 2011
a většina definitivních výsledků v podrobném třídění ve druhém pololetí
roku 2012.
V případě, že bude nutná změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro
jeho onemocnění), bude to obci oznámeno ČSÚ elektronicky i písemně a obec vývěsku neprodleně aktualizuje. Kromě toho budou všechny
tyto údaje zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz a veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č. 800 87 97
02. Tyto údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že osoba,
která se představuje jako sčítací komisař, je skutečně osobou, která je
provedením sčítání v příslušném sčítacím obvodu oprávněna - sčítacím
komisařem.
Dále Město Hronov upozorňuje vlastníky domů na povinnost označit
budovy číslem určeným obcí (viz. zákon č. 128/2000 Sb.).
Veškeré další informace o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 budou
pravidelně zveřejňovány prostřednictvím stránek města Hronova www.
mestohronov.cz , úřední desky a vývěsních skříněk.
Organizační odbor MěÚ
Přehled termínů hlavních fází přípravy
a provedení sčítání
Činnost

Zahájení

Ukončení

1. Projednávání problémových lokalit a potřebné
součinnosti

zahájeno

Průběžně do
30.5.2011

2. Zveřejňování aktualit a informací o sčítání v místních a regionálních médiích

únor

květen

3. Zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích
obvodů, jmen, čísel průkazů a kontaktních údajů sčítacích komisařů působících na území obce

4.3.2011
aktualizace
průběžně

19.4.2011

4. Informativní pochůzky sčítacích komisařů ve sčítacích obvodech, roznáška informačních letáků do
domácností a ubytovacích zařízení

26.2.2011

4.3.2011

4. Distribuce sčítacích formulářů
do domácností a ubytovacích zařízení

7.3.2011

25.3.2011
do 18.00 hodin

6. Sběr vyplněných sčítacích formulářů

26.3.2011

14.4.2011

7. Dodatečné sečtení (zabezpečují úřady obcí)

5.4.2011

19.4.2011

8. Zveřejnění Oznámení o došetřování, údajů o sčítacích komisařích pověřených došetřováním a poděkování veřejnosti

12.5.2011
aktualizace
průběžně

30.5.2011

9. Došetřování nezjištěných údajů

19.5.2011

30.5.2011

„Křidélka listů, letící pel a bzučení všeho hmyzu: říkám
vám, vznášet se je jedna z nejsilnějších fixních idejí života; a jaro se doopravdy začíná teprve máváním všech
křídel na světě.“
(Karel Čapek: Kalendář)
Březen je již tradičně ve znamení čtení a knih,
ten letošní patří čtenářům všech věkových kategorií. Pro veřejnost je připravena řada zajímavých akcí, a tak si pojďte vybrat z nabídky
hronovské městské knihovny.
Ve čtvrtek 3. března začíná v 17.30
přednáška Martina Leschingera „Na kole
za krásami Čech, Moravy a Slezska“. Pan Leschinger rád cestuje,
fotografuje a ve svém nakladatelství Flétna vydává zajímavé knihy s vlastivědnou tematikou. Vstupné činí 35,- Kč.

Zahrada po 4 roční období aneb Láska na celý život. Kniha Mariany
Felnerové vás provede zahradou od jara do zimy, a tak se v ní setkáte
s jarními květinami, letními trvalkami i nápady jak připravit zahradu na
zimu. Nechybí zajímavé recepty vázané k danému období.
České snění je čtivě psaná kniha historika Pavla Kosatíka, věnovaná
kolektivním českým snům 19. a 20. století, které vypovídaly zejména o falešných představách, touhách a iluzích, které Češi měli o sobě samých.
Jaro je za dveřmi a všichni se na něj těšíme. Zkuste si čekání na teplé
dny plné slunce doplnit návštěvou městské knihovny. Budete u nás vítáni.
Jaroslava Vítová

Střípky z Justynky
Valentýn

V týdnu od 7. do 11. března u nás vypukne Maraton čtení (autorské čtení). Ze své knihy „Dvě holky na stromě“ bude číst a vyprávět
paní Jiřina Voltrová dětem 4. a 5. tříd základních škol z Hronova, Velkého
Dřevíče a Velkého Poříčí.

Letošní svátek Valentýna vyšel na pondělí 14. února. V Justynce jsme si
tento svátek připomněli malými dárky. Personál domova pro nás připravil krásná přání se srdíčky a popřál nám hodně lásky.

Každou březnovou středu (od 2. do 30.3.) můžete usednout
v knihovně k počítačům. Pro začátečníky je připraven kurz, který obsahuje základní znalosti, jako je e-mailová pošta, vyhledávání informací
všeho druhu, používání značek klávesnice, práce s „myší“ atd.

Již tradičně nás v únoru navštěvuje pan Karel Šedivý se svým programem „Hašlerovy písničky“. Ne jinak tomu bylo i tento rok. Měli jsme
možnost si znovu připomenout a zazpívat nezapomenutelné šlágry pana
Karla Hašlera a poslechnout si historky z jeho života.

Kurz je zdarma a proběhne vždy od 9.30 – 11 hodin dopoledne
v půjčovně pro dospělé.

Canisterapie

Registraci zdarma na 1 rok nabídneme těm, kteří dosud do knihovny nechodí. Miniburza knih a časopisů bude zájemcům přístupná po
celý březen v oddělení pro dospělé čtenáře.
Jaká je (a není) hronovská knihovna je název anonymní ankety,
jejíž výsledky nám přinesou další podněty pro práci se čtenáři a dalšími
uživateli.
Mnohaletá spolupráce s polskou knihovnou pokračuje i po ukončení
tříletého společného Projektu U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj. V pátek 4. března předvede naše kolegyně paní
Violetta Biernacik své Jarní vystřihovánky dětem 3. a 4. třídy ZŠ Zbečník. Barevnými tulipány, narcisy a velikonočními motivy společně ozdobíme okna v dětském oddělení, vlastními výtvory si děti určitě zkrášlí své
domovy.
V zimě se méně hýbeme a více jíme. Jak se zbavit nadbytečných kilogramů vám poradí Jarmila Mandžuková v příručce 100+1 přírodních
rad na hubnutí. Dalšími užitečnými pomocníky při vyhlížení jara budou
knihy Zdravá záda a 15 minut cvičení pro zdravá záda. Obsahují
protahovací cvičení, rozhýbání, posílení i relaxaci a výsledkem bude pružné, pevné a tvarované tělo, na které bude radost koupit nové oblečení
o pár čísel menší.
Počítače dnes ovládá kdekdo. Těm, kteří jsou na začátku, nabízíme
publikaci Josefa Pecinovského Začínáme s počítačem a Nebojte se
počítače autora Davida Procházky. Najdete zde odpovědi na otázky: jak
vypadá počítač uvnitř, jak počítač funguje, jak se zorientovat ve Windows
7, jak surfovat po internetu a mnohé další.
Za volantem s Karlem Čapkem aneb Neznámá cesta Karla Čapka
do Alp, dvě škodovky a 3 500 kilometrů pěti státy. Autory jsou Petra
a Zdeněk Vackovi.

Hašlerovy písničky

Na konci února jsme se opět setkali s labradorem Kvidem a jeho majitelkou z Občanského sdružení Canisterapie, kteří s námi strávili příjemnou hodinku, ve které jsme si Kvida mohli pohladit, pomazlit se s ním
a dát mu malý pamlsek. Už teď se těšíme na další setkání.
Obyvatelé domova

ROZPIS SLUŽEB
STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
Ordinační hodiny: sobota a neděle od 8.00 do 12.00 hodin
5. - 6. 3.

MUDr. Jana Vaňková, Manželů Burdychových 325,
Červený Kostelec, tel. 491 463 421

12. 3.

MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720,
Červený Kostelec, tel. 491 462 331

13. 3.

MUDr. Božena Rysnarová, Manž. Burdychových 325,
Červený Kostelec, tel. 491 463 237

19. - 20. 3.

MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548,
Velké Poříčí, tel. 491 482 850

26. - 27. 3.

MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240,
Dolní Radechová, tel. 491 424 322

SEPARAČNÍ MÍSTO VE DVORSKÉ ULICI

Na cestě po České republice 2. S Janem Cézarem se vydáte po
stopách oblíbeného televizního putování. Čeká vás zábavné vyprávění
o lidových zvycích, krojích a pověstech. Slovo tu mají i lidé zajímavých
osudů a profesí, s nimiž byste se jinak nesetkali.

bude v roce 2011 otevřeno:

Horami i pouští na kole se můžete projet s Antonínem Červeným
a Liborem Křapou. Tentokrát indickým Radžastánem, exotickou Etiopií,
a kam až to nejvíc jde v Himálajích.

a od 4. 5. do 26. 11. 2011

od 2. 4. do 26. 11. 2011
každou sobotu v době 8.00 - 11.00 hodin

i každou středu v době 15.30 - 17.30 hodin

Z ČINNOSTI ÚTVARU
OBVODNÍHO ODDĚLENÍ PČR HRONOV
A STANICE ČERVENÝ KOSTELEC

upravených prostorách na Obvodním oddělení policie Náchod,
Plhovská 1176, 547 01 Náchod.
Úřední hodiny zůstávají nezměněny: pondělí, středa od 8.00
do 17.00 hod.

Z činnosti pracoviště Hronov

Přátelé On-line

Obvodní oddělení Hronov – další informace - viz webové stránky
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-hronov-349567.aspx
Pokus vloupání do osobního automobilu
Policisté z OOP Hronov zaevidovali pokus vloupání do luxusního automobilu zn.Audi v Hronově. Vzhledem k tomu, že motorové vozidlo
bylo majitelem řádně zabezpečeno, nepodařilo se pachateli do vozidla
vloupat. I přesto však poškozením části vozidla způsobil majiteli nemalou
škodu.

Dodání osoby do vazební věznice
Počátkem ledna se OOP Hronov podařilo na základě anonymního oznámení vypátrat osobu v celostátním pátrání. Osoba byla dodána do vazební
věznice v Hradci Králové. Následně byly zahájeny úkony trestního řízení,
neboť se hledaná osoba zdržovala nástupu trestu, který jí uložil Okresní
soud v Náchodě. Samotné jednání je dále řešeno v trestní rovině.

Půjčené vozidlo prodal
Jako policisté Obvodního oddělení Hronov řešíme několikátý případ,
kdy majitel zapůjčil svého čtyřkolového plechového miláčka na několik
dní svému známému k přechodnému užívání. Podezřelý poškozenému
vozidlo však nevrátil, a navíc ho ještě prodal na základě kupní smlouvy. Celá věc je v současné době ve vyšetřovacím procesu k ustanovení
a prokázání protiprávního jednání pachatele, který se dle současného paragrafového znění dopustil přečinu zpronevěry a neoprávněného užívání
motorového vozidla.

Krádež osobního motorového vozidla
OOP Hronov přijalo oznámení o krádeži staršího vozidla bez registračních značek, technické kontroly, a tedy možnosti provozu na pozemních komunikacích. Po vozidle policie pátrá i přes komplikovanou
situaci na místě činu, neboť vozidlo bylo odstaveno na odlehlém místě
a okolnosti případu nedosazují všechny potřebné údaje do „matematické
trojčlenky“.

Krádež notebooku ve školním zařízení
Není to tak dávno, co oddělení přijalo oznámení o krádeži notebooku
v místní střední škole. Jednomu ze žáků byl odcizen značkový notebook,
který byl zapomenut v šatně školy.
Apelujeme tedy na žáky všech škol, aby dodržovali školní řád své školy
a cenné věci do školy buď nenosili, nebo si je uschovali na místě tomu
určeném.

Bilanční tisková konference v Náchodě
Náchodští policisté z Územního odboru zhodnotili svoji práci za rok
2010.
V pondělí 7. února 2011 na půdě Územního odboru Náchod vedoucí
funkcionáři na tiskové konferenci seznámili veřejnost s výsledky práce policistů v regionu za uplynulý rok 2010. O stavu bezpečnostní situace nejprve hovořil vedoucí územního odboru plk. JUDr. David Fulka. Zdůraznil, že
bezpečnostní situace je v regionu už několik let stabilní, bez výraznějších
výkyvů a seznámil přítomné s nejzávažnějšími případy roku 2010.
Podrobné výsledky naleznete na internetovém odkazu pod shora uvedeným tématem!

Besedy na Základní škole v Hronově
Základní školu v Hronově navštívila v těchto dnech policistka z Preventivně informační skupiny Náchod. S žáky osmých tříd diskutovala
na téma šikana a kyberšikana. Osmáci sice vědí, že nemají poskytovat
žádné osobní informace lidem, které zrovna potkali v online prostředí
na chatu, při užívání ICQ, Skype apod., budou ale důkladně přemýšlet
i o svých „online přátelstvích“ a zejména o přátelstvích, která se zdají být
až moc perfektní. Policejní preventistce slíbili, že si za domácí úkol prostudují doporučené stránky na internetu.
Odkazy na některé doporučené stránky na internetu:
www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz;
www.internethelpline.cz
Za OOP PČR Hronov a stanici Červený Kostelec
npor. Mgr. Pavel Zima, DiS
Vedoucí oddělení

Téměř v každém čísle Hronovských listů apelujeme na řidiče v souvislosti s dodržováním dopravních předpisů. Musíme ale konstatovat, že
se řidiči nepolepšili a neustále se dopouštějí přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Zák. 361/200Sb. Jedná se zejména
o zákaz vjezdu všech motorových vozidel do ulice Čapkova (autobusové
nádraží), vjezd a stání na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené na
náměstí Čs. armády a v neposlední řadě stání na chodníku, hlavně v centru města. Upozorňujeme občany, že svým nezodpovědným chováním
způsobují nepříjemnosti ostatním řidičům a chodcům, ale vystavují se
i nemalé finanční sankci.
V měsíci únoru jsme odchytili čtyři psy, v jednom případě se podařilo
díky identifikační známce na obojku psa vrátit majitelce. Další dva psi
našli nové majitele, a to díky děvčatům pod vedením M. Citové, která se
o zatoulaná zvířata v útulku vzorně starají.
Městská policie také dvakrát řešila neoprávněný odběr elektrického
proudu a nedovolené odkládání odpadu do kontejneru na plasty v Riegrově ulici. Ve všech případech byla přestupcům uložena bloková pokuta
v maximální výši.
I nadále jsme prováděli společně s OO PČR Hronov kontroly na podávání alkoholu nezletilým, a to ve všech restauračních zařízeních v katastru města. Tyto kontroly jsou prováděny zpravidla dvakrát do měsíce.
Čím dále častěji je také hlídka MP přivolávána obsluhou Penny marketu
a prodejny Konzum Na Kopečku k případům, kdy se někteří občané dopouštějí drobných krádeží. I za tyto přestupky dáváme pokuty v maximální výši.

Od pondělí 7. února 2011 se zbraní či zbrojním průkazem na Plhov

Do katastru města Hronova spadá také obec Malá Čermná. Strážníci
Městské policie dojíždějí i do této části Hronova. Provádíme zde kontroly na podávání alkoholu nezletilým a kontroly na dodržování dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel, která je umístěna na
místní komunikaci ve směru do Polska. Upozorňujeme všechny obyvatele i návštěvníky Malé Čermné, že hraniční přechod je určen pouze pro
pěší a cyklisty.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod upozorňuje všechny občany na přesun Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Od pondělí 7. února 2011 budou jeho pracovníci úřadovat v nově

Na závěr patří naše poděkování technickým službám města Hronova
a Obvodnímu oddělení PČR Hronov za pomoc a vzornou spolupráci
spojenou s výkonem služby.
str. Josef Smola

Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál se přestěhovalo

MĚSTO HRONOV
VYHLAŠUJE
pro neziskovou organizaci Občanské sdružení Diakonii Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti, materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost,

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradela, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv - veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Více na www: diakoniebroumov.org
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Město Hronov pořádá ve spolupráci s místními Sdruženími dobrovolných hasičů Hronov, Velký Dřevíč, Rokytník a Malá Čermná a Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.

S tím souvisí i má prosba, byť některé části okresu znám velmi dobře,
přesto nejsem schopen kvalitně pokrýt celé Náchodsko (navíc je velmi
bohaté na počet staveb tohoto druhu).
Předmětem výzkumu jsou objekty významné (historické, sociologické, technické a architektonické) hodnoty nalézající se na katastru vašeho města a na katastrech okolních obcí. Konkrétně nás zajímají tovární
objekty, velké průmyslové komplexy, vodní díla (mlýny, náhony, hamry,
mosty, přehrady,…), pivovary, vodojemy, železniční a silniční díla, provozovny řemesel (kovárny,...), hutní díla, relikty těžby, parní stroje a jejich fragmenty… Tedy všechny objekty technického charakteru. Kromě
staveb, které jsou v dobrém technickém stavu, nás samozřejmě zajímají
i objekty poškozené a zchátralé. Vděčni budeme i za případnou informaci
o stavbách již dnes neexistujících. Cílem projektu je jednak zmapovat stávající stav industriálního dědictví, a jednak v budoucnu zajistit záchranu
nejzajímavějších památek tohoto charakteru.
Vděčný budu i za kontakty na místní kronikáře a znalce historie
vašeho města.
Posléze budu všechny objekty osobně fotograficky dokumentovat – na oplátku mohu vašemu městu nabídnout mnou vytvořenou dokumentaci. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude vzájemně přínosná. Předem za ni děkuji.
S pozdravem a vděčností
Mgr. Michal Bureš
Tel. 773 046 484
E-mail bures@josefov.npu.cz
Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště Josefov,
Okružní 418, Josefov, 551 02 Jaroměř

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OBNOVU
ZELENÉ KAPLIČKY V SUCHÉM DOLE

V obci Suchý Důl se nacházela dřevěná kaplička v Ticháčkově lese. Byla
postavena z darů poutníků v roce 1897.
Tato kaplička byla 8. července 2010 úmyslně zapálena a kompletně
shořela.

Sběrná místa, den a čas příjmu ošacení
Hronov

čp. 8 Komenského nám. (škola pod kostelem)
sobota 12. 3. 2011
8.00 - 12.00 hod.

Rokytník

hasičská zbrojnice
sobota 12. 3. 2011

8.00 - 12.00 hod.

Velký Dřevíč, hasičská zbrojnice
pondělí 14. 3. 2011
10.00 - 12.00 hod. a 16.00 - 19.00 hod.
Zbečník

základní škola (tělocvična)
čtvrtek 17. 3. 2 011
11.00 - 17.00 hod.

Malá Čermná domov důchodců
čtvrtek 17. 3. 2011

7.00 - 17.00 hod.
Děkujeme za Vaši pomoc.

ZNALCI A FANDOVÉ
HRONOVSKÉ HISTORIE, OZVĚTE SE!

Vážení čtenáři,
obracím se na Vás s velkou prosbou. Byl jsem jako externí zaměstnanec Národního památkového ústavu (Územní odborné pracoviště Josefov) pověřen výzkumným úkolem, který je součástí Územního plošného
a oborového výzkumu industriálního dědictví (výzkum č. 401). Základem
celého výzkumného úkolu č. 401 je systematicky jednotně zpracovávaný
plošný výzkum, který se provádí postupně od roku 2005. Mým úkolem je
zmapovat stav technických a industriálních památek okresu Náchod.

Zastupitelstvo obce po požáru okamžitě požádalo Krajský úřad Královéhradeckého kraje o povolení veřejné sbírky. Veřejná sbírka byla zahájena 20. 7. 2010 a ukončena bude k 30. 4. 2011. V souladu s rozhodnutím č. 140/VZ/2010 byl zřízen účet č. 1118220329/0800 a jeho stav je
k dnešnímu dni Kč 735 000,-. Projekt je zpracován a je zažádáno o stavební povolení. Celkové náklady na stavbu činí Kč 2 197 342,-. Dřevo na
stavbu daroval občan Suchého Dolu. Začít stavět by se mělo na jaře.
Každý dar na tuto sbírku je zveřejňován v Suchdolském občasníku
a v dalších médiích. Počítáme, že bude i pamětní deska, kde budou zveřejněni všichni sponzoři.
Vítězslav Vítek, starosta obce

VZPOMÍNKA
Dne 14. 2. 2011 už to byl rok,
kdy nás opustil
pan

JOSEF HRNČÍŘ.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Syn Petr s rodinou.

Uhasla svíčka - Ty jsi šla spát,
na Tebe vzpomíná, kdo Tě má rád.
Dne 5. února odešla dlouholetá členka
Sdružení zdravotně postižených
a milá kamarádka
paní

ZDENA ŠOBEROVÁ.
S úctou a láskou vzpomínáme.
Marie Kricnarová, SZP

Dne 11. 3. 2011 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel
a tatínek
pan

JAROSLAV VLACH.
Kdo jste ho znali,
vzpomínejte s námi.
S láskou manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 24. března si připomeneme
3. výročí od úmrtí
pana

Jiřího Lembeje.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou

Vážení přátelé,
je březen a jaro klepe na dveře. Poslouchám stesky na okousané
stromky. Doporučuji proto rány zatřít stromovým balzámem nebo latexem. Štěpařský vosk používáme na rány po řezu. Zároveň znovu zkontrolujeme ploty. Když jsme už na zahradě, prohlédneme peckoviny, které
roubujeme ihned, jak se oteplí.
S jádrovinami ještě počkáme, až budou mít dostatek mízy, to bude až
koncem měsíce. Ke konci měsíce začneme s řezem jádrovin, řez peckovin budeme provádět, až budou v květu a nebo až budou zelené.

Když vidím, jak jsou ořezané některé stromy v zahradách, tak se mně
svírá srdce. Pokud to neumíte, nechte to raději na odborníkovi, abyste
stromům spíše neublížili.
Dokončujeme též řez vinné révy. V naší oblasti můžeme révu množit
řízky, na vinohradech musí být všechna réva roubovaná proti révokazu.
Řízky množíme na 3 očka - 4 očka šikmo do země a jedno očko ven. Pro
jistotu dáme na řízek lahev kvůli stálé vlhkosti.
Pustíme se do výsevu. Nejdříve doma vysejeme raný salát a kedlubny,
můžeme i květák. Jakmile počasí dovolí, připravíme si pařeniště nebo
foliovník na další výsevy. Koncem měsíce vysejeme ledový salát a košťáloviny, také další letničky. Vývoj od výsevu do doby výsadby trvá asi
6 týdnů.
Podle počasí sázíme i gladioly, cibuli sazečku, sejeme mrkev. Sejeme a
sázíme do tzv. 2. řady, tj. ne do čerstvě vyhnojené půdy, přihnojujeme
pouze umělými hnojivy.
Doma se pustíme do přesazování pokojových rostlin, kořeny krátíme
zhruba o jednu čtvrtinu. Množíme muškáty, fuchsie a další balkónové
rostliny. Orchideje začínáme přihnojovat. Citrusy přesazujeme do květináčů o 2 cm větších. Když je pak dáváme ven, ještě alespoň 14 dní je
stíníme. Jinak mají rády přes léto plné slunce.
Při sázení nových stromků zakrátíme poškozené kořeny a korunku
sestřihneme na 3 - 5 oček.
Broskvoně a meruňky sázíme jenom zjara, pouze očkované. Semenáčky rodí málo a plody jsou většinou hořké.
To je zatím vše a přeji vám mnoho úspěchů.
Josef Bartušek

JAK SE NA TO DÍVÁTE VY?

Více jak polovina národa si myslí, která se dívá do budoucna v obavách
o své zdraví i svých blízkých i sousedů, protože akce: „ Děkujeme odcházíme,“ vyhlášená lékařským odborem, se toho chytla asi jedna třetina lékařů a všem nám to brnká na nervy. Toto počínání je počátek zločinu na
celý národ. Lékaři požadují větší peníze za svou práci tak, aby se dostali
na úroveň platů lékařů ze západu. V tomto smyslu jedná vláda, lékařská
komora, hejtmani a jiní, kteří tomu mají co říci. Já jsem si myslel původně,
že se mně to jen tak zdá, ale vzhledem k tomu, že poslední dobou se stále jako dosti těžce nemocný pohybuji mezi touto lékařskou společností,
nelenoval jsem a volal jsem v době víkendů, kdy mám telefonické hovory
jakékoliv množství v trvání půl hodiny zdarma, volal jsem i fakultní nemocnice, ale i okresní, s jednotlivými lékaři také pohovořil, dospěl jsem
k názoru, že to je opravdu velký zločin, ale že to bude asi velká bublina,
která praskne a vrátí se to do starých kolejí. V případě kdyby se tak nestalo, „nastalo by nějaké nové zaměstnání, které by se mohlo jmenovat
sběrači mrtvol!?.“
Je druhá polovina února, když tyto řádky píši a již se ozývají podobné
hlasy od policie a hasičů. Tak tohle tady ještě nebylo, neboť všechny
tyto tři profese potřebujeme, aby šlapaly „jako švýcarské hodinky“ neboť
všichni spolupracují ruku v ruce, aby byl v zemi pořádek a zaručili pro
všechny občany naší krásné zemi to napohled.... K tomu je zapotřebí, aby
byli spravedlivě hodnoceny, aby s nimi bylo rozumně pohovořeno podle pravdy a včas, aby nedocházelo k takovýmto závažným problémům.
K tomu je zapotřebí ze všech stran zachovat si pokoru, zdraví, rozum,
vážit si jeden druhého, prostě chovat se mezi sebou jako slušní lidé.
Závěrem bych chtěl říci, vžijte se do toho, kdyby z nás někdo byl v roli
toho lékaře: opustit svoje nevyléčené pacienty, k tomu je snad potřeba
mít „ svého Boha Čistého Svědomí“ a to ti lidé asi v sobě nemají a snad
asi nikdy neměli. To je můj kritický názor na tyto věci.
Se sousedským pozdravem Váš Jan Černohlávek
Poznámka redakce
Příspěvek byl na výslovnou žádost autora zveřejněn v jeho plném
znění a bez korektury.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ
DOBY NAŠÍ POBOČKY
OD 1. 3. 2011

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.3.2011 upravujeme otevírací
dobu naší pobočky v Hronově takto:
pondělí
09:00 - 12:30 13:30 - 17:00
úterý
09:00 - 12:30 z a v ř e n o
středa
09:00 - 12:30 13:30 - 17:00
čtvrtek
09:00 - 12:30 13:30 - 16:00
pátek
09:00 - 12:30 13:30 - 16:00
Chceme, aby Vám naše služby byly dostupné v době, která
Vám nejvíce vyhovuje. Otevírací dobu jsme proto upravili podle
toho, kdy a v jakých časech navštěvujete nejčastěji naši pobočku.
Pro zadávání platebních příkazů můžete využít přímé bankovnictví (internet/telefon) nebo platbomaty. Nepřetržitě je Vám k dispozici rovněž
bezplatná informační linka 800 207 207.
Děkujeme, že využíváte služeb naší banky.
Česká spořitelna

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRONOV

Pravidelné bohoslužby v kostele Všech svatých v Hronově:
neděle - 8.00 hodin, ostatní dny (kromě středy) - 17.00 hodin.
Setkání pro věřící i hledající, Hovory o víře, každý lichý pátek na faře od
18 hodin.
Kontakty:
P. Mgr. Jaroslav Jirásek - tel. 491 483 321, 737 755 480, j.jirasek@centrum.cz, webové stránky: hronov.farnost.cz
Popeleční středa - začátek postní doby letos připadá na středu 9.3.,
mše sv. bude v 17 hod. Tento den si zvláště připomínáme konečnost
lidského bytí, nutnost zaměření života k tomu, co je věčné. Zaznívají zde
slova Kristova: čiňte pokání, věřte evangeliu - radostné zprávě o záchraně, kterou on všem nabízí. Znamení popelce může přijmout toho dne
každý, i ten, kdo běžně nepřijímá svátosti Církve.

SIKKIM - KRÁLOVSTVÍ ORCHIDEJÍ

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Padolí 198, Hronov - Zbečník
Bohoslužby každou sobotu
od 9.15 hodin Studium Bible
od 10.45 hodin Kázání
Kontakt: kazatel Petr Adame, mobil.: 605 874 765 nebo 774 893 843
e-mail: petr.adame@volny.cz; http://www.casd.cz/hronov
Terezínská
iniciativa

Zveme na promítání z cesty po Indii. Cestování indickou železnicí, kláštery a čajové plantáže v Darjeelingu, neporušená příroda státu Sikkim, himálajský trek pod Kanchenjangu, 3. nejvyšší horu světa, tropická džungle
západního Bengálska, tygří rezervace Sundarban, nejchudší město světa
Kalkata, pouť ke hrobu Matky Terezy a další. Přednáší P. J. Jirásek, kostel
Všech svatých, sobota 26. 3. v 18 hod.

Pluto nám
zachránil život!
Přijďte si vyslechnout neobyčejný životní příběh paní doktorky Michaely
Vidlákové, která prožila své dětství v terezínském ghettu.
Setkání pro veřejnost s následnou besedou proběhne ve Sboru církve
adventistů sedmého dne, Padolí 198, Hronov 28. března od 18:30 hodin.

VSTUP VOLNÝ
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Pravidelné bohoslužby - v neděli v 8.30 hodin.
Kontakt: e-mail: faraccsh.hronov@tiscali.cz
Telefon: 774 949 498. Adresa: Padolí 240, 549 31 Hronov

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

V HRONOVĚ
Bohoslužby každou neděli v 10.15 hodin.
Úterý: schůzky dětí od 16.30 hodin
a biblické hodiny v 18.30 hodin (probíráme 2. list Korintským).
Příprava ke křtu, pastorační rozhovory po osobní domluvě.
Kontakt: farář Michal Kitta, 737 180 687, Českých bratří 181,
http://hronov.evangnet.cz, hronov@evangnet.cz
BOLEST A NADĚJE
- poselství chasidských písní v podání Tomáše Molnára
V pondělí 21. března 2011 od 19 hodin vystoupí v evangelické modlitebně Tomáš Molnár s pásmem hebrejských a jidiš písní. Ke každé
písni komentář. Jako doprovodný spoluhráč účinkuje Michal Kitta.

PROTO
PROTO .CZ
.CZ s.r.o.
s.r.o.
velkoobchod - maloobchod - montáže

voda - topení - plyn
tel.: 491 481 491
fax: 491 481 304
mob.: 774 699 702
mob.: 774 699 703
proto.cz@seznam.cz

Hostovského 313
549 31 HRONOV
PRODÁM BYT V OV 1+1
45 m2, v Hronově v klidné části obce, 2. patro, cihlová
výstavba, půda, kolna, internet, plastová okna, nové
ústřední vytápění (elektrokotel). Ihned k dispozici.
Cena dohodou.

Tel.: 603 983 600

ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE

Ladislav Kubeček
- Masérské služby
Chcete nabrat nové síly?
Načerpat energii? Bolí vás záda?
Nebo si potřebujete
jen tak odpočinout?
Nabízím relaxační masáže
doprovázené energií reiki,
nebo masáže lávovými kameny.
Najdete mě ve Zbečníku 32,
a nově také
v Červeném Kostelci
Náchodská 796.
Čeká vás pohoda,
Příjemné prostředí, relax.
Více informací
na těchto kontaktech:
Mobil: 721313651
e-mail: lada@baddy.cz
web: http://www.baddy.cz
Těším se na vaší návštěvu.

Ladislav Kubeček
– masérské služby.

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
zateplování budov, sádrokartonářské práce
ZEDNICKÉ
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
realizace rozvodů vody a odpadů
Tomáš Hruška

ZIMNÍ ZAHRADY
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
projekty a zateplování budov

tel.:608 315 486
e-mail: hrusa.tom@gmail.com
www: tomhruska.blogspot.com
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www.proplast-k.cz
tel.: 777 113 408
proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o.
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

DANEŠ
FIALA

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
k03-90x130_CMYK.indd 1

17.2.2011 11:48:24

E MAIL FIALA STRECHY FIALACZ
WWWSTRECHY FIALACZ

+OSTELECKÉ 
  (RONOV

TELFAX   
MOBIL   

POKLÁDÁME VŠECHNY DRUHY
STĔEŠNÍCH KRYTIN, IZOLACE
PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH STĔECH,
MONTÁŽ STĔEŠNÍCH OKEN.
VEŠKERÉ KLEMPÍĔSKÉ PRÁCE.
VÝPOþTY STĔECH ZDARMA.
PĔIJÍMÁME OBJEDNÁVKY!

Hospůdka
„NA NÁVSI“

Spinningové centrum

Sportcentrum HELENA
www.sportcentrumhelena.com

Police nad Metují

ve Velkém Dřevíči

vás srdečně zve v měsíci březnu 2011
na víkendové akce
12. - 13. 3. zvěřinové hody
- tentokrát kančí speciality
19. - 20. 3. pečená kachna
se špekovými knedlíky
25. - 27. 3. pečená vepřová kolena

Dopřejte si tolik sportu
a zábavy,
kolik sami zvládnete.
SPINNING přináší svým klientům nové sportovní aktivity
spojené s kolektivní zábavou, po kterých si odnesete
plno příjemných zážitků.
Pocity, že jste pro své zdraví udělali
něco správného, umocňují i zážitky
z fajn setkání.
Stálým klientům zdvořile
děkujeme za přízeň
a na nové se od srdce těšíme.

Tak prostě přijďte pobejt, těší se na vás kolektiv
hospůdky „NA NÁVSI“!

Více o SPINNING programu,
našich instruktorech
a rozpisu lekcí se dozvíte na:

www.sportcentrumhelena.com

Rezervace a informace na telefonu
733 181 918.

STŘÍHÁNÍ U VÁS DOMA
DÁMSKÉ * PÁNSKÉ * DĚTSKÉ
Dále nabízím...
* BARVENÍ VLASŮ
* MELÍRY
* SLAVNOSTNÍ ÚČESY
* RASTA COPÁNKY
LENKA OSOBOVÁ - HRONOV
TEL.: 775 211 327

Rezervaci lekce je možno provést na našich internetových stránkách
nebo na telefonu: 607 669 930, 498 771 516

K
O
U
P
Í
M

BYT v Hronovî
nebo v okolí.
Tel. 739 486 403
RODINNÝ DăM
nebo chalupu
v okolí Hronova.
Tel. 605 212 203

MALÍěSKÉ PRÁCE

KOMINICKÉ PRÁCE

PROFIMAL HRONOV

Nabízíme Vám kompletní služby v oboru kominictví v Polici nad Metují a okolí.

LevnČ, kvalitnČ, s úklidem

Kontroly a þištČní spalinových cest
- pravidelné kontroly a þištČní spalinových cest, vþetnČ vypracování zpráv,
v souladu s požadavky naĜízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpeþnosti pĜi provozu komínĤ, kouĜovodĤ a spotĜebiþĤ paliv
- nejmodernČjší þistící náĜadí, inspekþní komínová kamera, endoskop
- sledujeme dohodnuté termíny pravidelných kontrol

9

9
9
9

Revize spalinových cest
- revize pĜed uvedením spalinové cesty do provozu
- konzultace nad projektem … prohlídka v prĤbČhu stavby
… prohlídka po pĜipojení spotĜebiþe … vystavení revizní zprávy
- tepelnČ technické návrhy (navržení vhodného rozmČru komína pĜed stavbou)

Michal Pozorþiak
B.NČmcové 720, Hronov
iprofimal@seznam.cz

Další služby
- autorizované mČĜení úþinnosti, podle zákona 86/2002 Sb.,
o ochranČ ovzduší, pro podnikatelské subjekty
- mČĜení komínového tahu, vlhkosti paliva, množství pĜivádČného vzduchu
- rekonstrukce komínových prĤduchĤ vložkováním, montáže nových komínĤ
Ing. MatČj Brát - 608 552 136 (revize)
JiĜí ŠkranČk - 739 001 917 (kontroly a þištČní)

PRONAJMU

nebytové prostory v centru Hronova vhodné
pro prodejnu nebo kancelář
K dispozici:
• 36 m2 včetně soc. zázemí
• telefonní připojení
• parkování přímo před prodejnou

Info na tel.: 608 081 324

KURZY kresby, malby
a graﬁky pro děti,
dospělé i pokročilé.
Příprava na talentové zkoušky.
Červený Kostelec 731 478 936

MalíĜské a natČraþské práce
Dekorativní štuky
SchodištČ
Tapety

www.profimal.com

Tel:
www.emi-test.cz

607.416.704
607.422.736
491.426.435

PRONAJMU GARÁŽ V HRONOVĚ.
Tel. 732 958 564

pro Vás připravilo
- největší výběr zahradnického sortimentu v oblasti
Broumovského výběžku (protože část rostlin vyrábíme,
můžete u nás nakupovat za zajímavé ceny)
nabízíme tyto služby
- doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska
a Náchodska
- vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule,
auta a obřadní prostory
- zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
- osazujeme truhlíky, mísy a květníky
- navrhujeme, zakládáme a udržujeme zahrady
dále jsme pro Vás připravili
ZOOKOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, OBČERSTVENÍ
S POSEZENÍM RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici n. Met. naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÝ DŘEVÍČ

Celou zimní sezonu 2010 -11 jsme s dětmi z Mateřské školy Velký
Dřevíč jezdili na bruslení na zimní stadion do Hronova.
O bruslení byl velký zájem, takže někdy jsme měli na starost až 15
dětí. Moc nám pomáhaly některé maminky i babičky, které pomohly děti
obouvat a zouvat z bruslí a také samozřejmě při bruslení na ledě. Náš
veliký dík patří hlavně panu Brožovi, který nám se svým tranzitem velmi
ochotně zajišťoval dopravu do Hronova. Bez něj bychom nemohli bruslení vůbec absolvovat. Tak ještě jednou velké díky! Bruslení nám skončilo
a my se už těšíme, že zase za rok budeme pokračovat a ještě se zdokonalíme v našem bruslařském umění.
Kolektiv učitelek MŠ V. Dřevíč

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRONOV

„Únor bílý, pole sílí………“
„Únor ledový, karnevalové veselí…….“

bylo i u nás, tak to je v pořádku, protože přesně takový karneval / masopust / koneckonců vždy byl.
Děti a p. učitelky MŠ Hronov

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV

Březnové slunko už občas teple líbá zem.
Jaro! Jaro

Polovinu školního roku máme zdárně za sebou, žáci prvních tříd si domů
přinesli první výpisy vysvědčení, deváťáci rozesílají své přihlášky na střední
školy. Máme radost z úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích, těšíme se na tradiční karneval na ledě, připravujeme sportovní turnaje. Přes
problémy s financováním mimoškolní činnosti našich žáků pokračují v práci všechny kroužky, které jsme ve škole založili. Máme kroužky sportovní,
vzdělávací, zdravotnický i kroužek zaměřený na dramatickou výchovu.
Dramatický kroužek

Únor v mateřské školce je již tradičně spojen s karnevalem. Je to vždy
malá společenská událost a děti se při ní dobře baví. I letos se naše děti
aktivně na tuto akci připravovaly. Společně s učitelkami a rodiči vytvářely
masky, zdobily si třídy a těšily se. Ve třídě Sluníček si děti užily sněhulákový rej, v ostatních třídách tradiční karnevalový. Konečně se dočkaly.

„Dneska je tu karneval, to maškarády mají bál, a děti se nám ve chvíli,
snad do pohádky ztratily, a kdo je zlý, kdo je zlý, ať zůstane zalezlý, kdo
je zlý, ať je zalezlý.“
Za zpěvu písně „Karneval“ se představovaly různé masky a školka jindy
plná dětí byla najednou plná zvířátek, kouzelníků, duchů, princezen a rytířů. I paní učitelky se proměnily v zahradnici, kouzelnou kytku, čarodějnici, kočky či sněhulačky, a tak bylo veselo. Slavilo se hostinou, tancem,
maškarním průvodem. Děti vesele a nadšeně soutěžily, tančily a hrály
různé hry. V předškolních třídách byly hry i soutěže již náročnější. Nechyběla taneční soutež, motání mumií a také karnevalová tombola.
Karneval končí. Dnes už není jen symbolem končící zimy a přechodem
k předvelikonočnímu půstu, ale hlavně velkou legrací a zábavou. A tak to

O založení dramatického kroužku při škole jsme se snažili mnoho let.
Neměli jsme ale schopného a nadšeného vedoucího, a tak toto naše
přání zůstalo dlouho pouhým snem. Ideálního vedoucího jsme našli až
s příchodem nového pana školníka, který je sám nadšeným muzikantem
a ochotníkem. Už na podzim roku 2008 se nám podařilo kroužek založit
a děti se v něm začaly pravidelně scházet. Učí se v něm zvládat všechny
činnosti, které jsou při hraní divadla potřeba, a také hezkým vztahům
k sobě navzájem. Kroužek se nejen pravidelně schází každý týden ve škole, ale děti mají za sebou i několik víkendových pobytů ve škole, v Dolíčku a v táboře ve Vysoké Srbské.
První úspěchy
Hned první představení bylo velmi náročné. Děti nacvičily muzikál Staré pověsti české. Předvedly ho nejen žákům naší školy, ale i rodičům
a dalším občanům města. O tom, že to bylo představení úspěšné, svědčí
i to, že děti vystoupily v Polici nad Metují, Náchodě, Ratibořicích, a dokonce i v rámci doplňkového programu Jiráskova Hronova.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HRONOV
Karlovarský skřivánek 2011
V úterý 8. února 2011 se v Jiráskově divadle v Hronově uskutečnilo
oblastní kolo soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěž je určena pro žáky I.
a II. stupně základní školy (včetně prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia). Děti soutěží ve 4 kategoriích - kritériem je věk (I. nebo II. stupeň)
a skutečnost, zda žák studuje zpěv na ZUŠ.
Celkem se do soutěže přihlásilo 33 dětí, kvůli nemocem se nakonec
zúčastnilo 28 soutěžících z 10 škol náchodského, trutnovského a královéhradeckého kraje.
Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota, která udělila celkem tři
1. ceny, dvě 2. ceny a čtyři 3. ceny a také jednu zvláštní cenu za interpretaci lidové písně.
Členové kroužku pravidelně vystupují na školním plese, při akcích
v Sále Josefa Čapka, možná jste je poznali ve tvářích čertů a andělů při
návštěvě Mikuláše na schodech Jiráskova divadla.
V současné době děti chystají hudební pohádku, a jak pozoruji přípravy, myslím, že se máme na co těšit. Moc přeji našim divadelníkům, aby jim
nadšení a elán vydržely co nejdéle.
Vím, jak je těžké děti zabavit a nadchnout. Proto děkuji všem, kteří
se na práci tohoto kroužku podílejí, panu Hejcmanovi za skvělé vedení
a úžasné nápady, pracovníkům KIS Hronov za ochotu a vstřícnost, rodičům za materiální a fyzickou pomoc a kolegyním Milatové a Hejcmanové
za výtvarné zabezpečení a všeobecnou podporu.
V době uzávěrky tohoto čísla „Unásku“ se všichni těšíme na jarní
prázdniny. Moc si přeji, abychom si je užili a mohli s novými silami úspěšně zvládnout poslední měsíce tohoto školního roku. Věra Řehůřková

Střední škola hotelnictví a společného stravování,
TEPLICE NAD METUJÍ
Od 1. 9. 2011 začínáme s realizací projektu
„UČÍME SE INTERAKTIVNĚ“ z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurence schopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V současné době v naší škole probíhají další tři projekty:
9 Chci být skvělým kuchařem – nové technologie v kuchyni
9 Hotelnictví pro život
9 Projekt hodnocení kvality – na zvyšování kvality vzdělávání

*BEZ ŠKOLNÉHO, *BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK,
*PRVNÍ PROFESNÍ OBLEČENÍ ZDARMA

www.souteplicenm.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ | SLUŽEB | EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
od září 2011 otvíráme
NOVÝ MATURITNÍ OBOR 68-43-M/01

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST .
F získáte specializaci pro perspektivní povolání
F uplatnění v orgánech místní samosprávy a státní správy
F odborně zaměřené předměty: veřejná správa,
kultura ve veřejné správě,
veřejná správa EU,
ekonomika,
právo…
Jsme jediná škola, jejíž zřizovatel je Královéhradecký kraj,
která tento obor vyučuje - studium je zdarma.
Studenti jsou přijímáni podle prospěchu na ZŠ.
Ekonomicko-podnikatelské obory:
● Veřejnosprávní činnost
● Ekonomika a podnikání
● Podnikání

Oděvní a umělecké obory:
● Modelářství a návrhářství oděvů
● Oděvnictví
● Krejčí

Výborně se v soutěži umístili žáci naší školy, které na soutěž připravili
jejich učitelé - Zuzana Meierová Genrtová a Radek Vajsar. 1. cenu s postupem do celostátního kola získala Zuzana Meierová, 2. cenu Jana Jankovičová, 3. cenu Filip Nerud a čestné uznání Šimon Mach. Gratulujeme.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
V úterý 15. února 2011 se v ZUŠ Náchod konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Naši školu zde reprezentovalo 6 žáků ze tříd
Oksany Tsiporenko a Jitky Štěrbákové. Veronika Škopová, Lucie Brahová
a Anna Petříková obsadily ve svých kategoriích třetí místa. Zuzana Meierová, Jakub Srna a Iva Dusbabová byli oceněni 1. místem a postupují do
krajského kola, které se bude konat 24. března 2011 v Hradci Králové.
Gratulujeme.
Připravujeme
Datum

Název akce

Místa akce

3.3.2011 10. žákovský koncert

Malý sál Jiráskova
divadla Hronov

14.3.2011 11. žákovský koncert

Malý sál Jiráskova
divadla Hronov

16.3.2011

Okresní kolo soutěže ZUŠ ZUŠ
ve hře na smyč. nástroje
Nové Město nad Metují
Malý sál Jiráskova
divadla Hronov

21.3.2011 12. žákovský koncert
24.3.2011

Krajské kolo soutěže ZUŠ
ve hře na klavír

ZUŠ Hradec Králové
Na Střezině

30.3.2011

Okresní kolo soutěže ZUŠ
ZUŠ Jaroměř
ve hře na kytaru

www.soukrej.advice.cz
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec, tel. 491 461 823

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

INFORMACE Z DDM DOMINO HRONOV

Příležitostné akce
2. ročník dětských závodů v boulderingu 2011
Sobota 5. 3. 2011
Akci pořádá horolezecký oddíl HOCK a DDM Domino Hronov. Závod
je vyhrazen dětem lezeckého kroužku Domina - HOCK, mladým lezcům
a členům horolezeckých oddílů či jiným sportovním klubům regionu. Lezecké boty všech dětských velikostí jsou zajištěny! Závody jsou pro zbylou veřejnost otevřeny pouze divácky. Jako vždy občerstvení - jídlo, pití
i pro diváky!
Místo konání: Bouldrová stěna - velký sál (přízemí) DDM Domino
Registrační poplatek pro závodníky Kč 50,-.
Online registrace spuštěna na www.hockclimbing.com.
Závodí se v těchto kategoriích:
K1 Chlapci (8-11let)
K2 Dívky (8-11let)
T1 Chlapci (12-15)
T2 Dívky (12-15let)
Prezentace je stanovena od 9.30 do 10.15 hodin.
V 10.30 startuje kvalifikace.
Boulder závody 2011
Oddíl HOCK připravil 12. 3. 2011 v DDM DOMINO v Hronově 7. ročník závodů v boulderingu. Občerstvení - jídlo, pití zdarma i pro diváky!
Místo konání: Bouldrová stěna - velký sál (přízemí) DDM Domino
Registrační poplatek pro závodníky Kč 90,-.
Online registrace spuštěna na www.hockclimbing.com.
Závodí se v těchto kategoriích:
M1 Elite (Muži 18+), M2 Hobby (Muži 18+), W1 (Ženy 18+)
Prezentace je stanovena od 9.30 do 10.15.
V 10.30 startuje kvalifikace.
Malování čakrových mandal
Pátek 11. března v 17.00 hodin
Místo konání: Tvořilov
Z mandal vychází zvláštní síla, mocná energie. Byla známa již starým kulturám a zabývá se jí i současná psychologie. Tuto posilující energii můžete načerpat při malování mandal. S sebou pastelky.
Lektor: Ilona Krunčíková, úplata: Kč 80,- dospělí, děti Kč 20,Pravidelná činnost
Pondělní vyrábění pro kolemjdoucí – nádoby z papírmašé
Využijte možnosti tvořit pod vedením kvalifikovaného lektora. Materiál
k dispozici, stejně tak ukázky a předlohy.
Vyrábění probíhá každé pondělí od 16.15 do 17.15 ve výtvarné dílně
Tvořilov.
Program: 7. 3. Papírové tkaní
14. 3. Tisk na textil
21. 3. Třešňové květy z hedvábného papíru
28. 3. Malba jarního zátiší
Tvořit mohou všechny věkové kategorie.
Úplata: osoba Kč 20,TAI JI QUAN
Pondělí, herna 16.30 - 18.00 hodin
TAI JI QUAN je tradiční čínské bojové umění, patřící k tzv. vnitřním stylům. Je známo svými komplexními zdravotními účinky. QI GONG jsou
systémy cvičení, která harmonizují energetický systém člověka.
Vede: Petra Bartoňová, úplata: Kč 1 200,- / pololetí
BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí, herna 18.00 - 20.00 hodin
Přijďte si zatančit a alespoň na chvíli zapomenout na každodenní povinnosti. Tanec Vám pomůže načerpat novou sílu a energii. Nezáleží na
věku, postavě ani talentu. Tanec je vhodný i pro těhotné ženy.
Vede: Martina Pastuchová
Úplata: Kč 80,- / vstup; Kč 700,- / 10 vstupů
KLUBÁTKO
Středa, herna 9.30 - 11.30 hodin
Zájmové dopoledne plné písniček, říkadel, cvičení a pohybových her pro
děti předškolního věku.
Vede: Eva Rotterová, úplata: Kč 30,- / vstup; Kč 200,- / 10 vstupů

NABÍDKA TÁBORŮ
Přihlášky a další info na webových stránkách www.dominohronov.cz
Sedmidenní letní tábor Hvězdička
„PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI“
Termín: 2. 7. 2011 - 9. 7. 2011
Pro děti: 7 - 10 let
Program: Budeme si hrát na louce i v lese, soutěžit, chodit na výlety,
vyrábět drobnosti z různých materiálů, koupat se, hrát táborové i společenské hry.
Ubytování: v chatkách, v příjemném prostředí rekreačního zařízení
ASTRA Dlouhé Rzy, Olešnice v Orlických horách.
Stravování: pětkrát denně včetně pitného režimu
Cena: Kč 2 500,Letní tábor „ZÁLESÁCI“
Termín: 9. 7. - 16. 7. 2011
Pro děti: 7 - 15 let
Program: Zažijete nová dobrodružství, výstup na táborovou K2, spaní
pod širákem, zdolávání překážek, plnění táborového desatera a další překvapení. Bydlet budeme v plně vybavené chatě. Pozor, kapacita chaty je
omezena, max. 20 osob.
Ubytování: chata Osevy-Uni a.s. Choceň v Deštném v O. h.
Stravování: pětkrát denně včetně pitného režimu
Těší se na Vás Jarča, Verča, Barča, Tomáš a ostatní kamarádi.
Kontakt na vedoucí tábora Jarku Dlouhou 776 711 152
cena: Kč 2 990,Letní tábor „SEDM DNÍ NARUBY“
Termín: 6. 8. - 13. 8. 2011
Pro děti: 7 - 14 let
Ubytování: rekreační zařízení Astra Dlouhé Rzy u Olešnice v O. h.
Program: celotáborová hra „Někteří přežili“, vyřešíme záhadu hradu,
sportovní aktivity využívající možnosti areálu Astry
Těší se na Vás Jarča, Verča, Barča, Tomáš a ostatní kamarádi
Kontakt na vedoucí tábora Jarku Dlouhou 776 711 152
cena: Kč 2 890,Příměstské tábory
„Cesta do pravěku“
Chceš lovit mamuta? Vyrobit si netradiční šperky, dobové tričko a jiné
výrobky? Zahrát si spoustu her? Užít si legraci? Pak se stačí přihlásit na
tábor „Cesta do pravěku“.
Termín: 11. 7. - 15. 7. 2011
Kde: DDM Domino Hronov
V kolik: 8.00 - 15.00 hodin
Pro děti ve věku 7 - 11 let
Cena: Kč 690,„Tábor plný pohybu a tance“
Nejen pro mažoretky, ale pro všechny pohybově nadané děti (holky
i kluky).
Budeme se věnovat pohybové a taneční průpravě, aerobiku, choreografii. Odreagujeme se při tvorbě různých výrobků, budeme hrát hry venku
i uvnitř a přitom plnit celotáborovou hru. Nakonec nebude chybět ani
malý program pro rodiče, kde uvidí, co jsme se za týden naučili.
Termín: 18. 7. - 22. 7. 2011 v DDM Domino Hronov
V kolik: 8.00 - 16.00 hodin pro děti ve věku 7 - 15 let
Cena: Kč 750,„Barevné pouťové léto“
Máš rád spoustu barev? Líbí se ti pouťové atrakce, máš rád pouťové
stánky? Tak se přijď svézt na naši horskou dráhu, zažiješ mnoho dobrodružství. Celý týden bude barevný, tak si hlavně všimni, jaká barva je
právě v ten den IN. Nemusíš mít tričko, stačí jen ponožky nebo gumička
ve vlasech, je to jen na tvé kreativitě.
Termín: 22. 8. - 26. 8. 2011 v DDM Domino Hronov
V kolik: 8.00 - 15.00 hodin, pro děti ve věku 7 - 11 let
Cena: Kč 690,-

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
HRONOV
SPŠ Hronov - změna způsobu výuky

V těchto dnech bylo instalováno ve 4 učebnách hronovské průmyslovky zařízení projekčního systému 3M. Tento systém dokáže proměnit
jakoukoli bílou tabuli v tzv. tabuli interaktivní.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HRONOV
V ČESKÉ TELEVIZI A PEGASFILMU

V rámci projektu Inovace výuky financovaného z Evropského sociálního fondu měli všichni, kteří se do projektu zapojili, možnost zúčastnit se
exkurze na odborná pracoviště. Chtěli jsme totiž nahlédnout pod pokličku skutečných mistrů filmové a televizní tvorby.

Tato tabule se chová jako dotykový displej připojený přes datový projektor na počítač.
Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni učitel
nebo žák speciálním dotykovým perem ovládá počítač.
K výuce jednotlivých předmětů (odborných i společenskovědních) lze
pak používat jak internet, tak výukové moduly zaznamenané na DVD
nebo flash vytvořené našimi učiteli a žáky (viz článek v minulém „Unásku“ č. 2).
Zaváděním informačních technologií chceme obohatit výuku a více
naše žáky zaujmout.
Proto budeme i v dalším období v tomto trendu pokračovat a vybavení
IT technikou dále rozšiřovat.
Ing. Vladimír Holan, ředitel školy

V pátek 4. 2. 2011 v době jednodenních pololetních prázdnin jsme vyrazili do Prahy, abychom se podívali do České televize, kde jsme měli
objednanou exkurzi.

Prevence proti rizikovému chování na SPŠ Hronov

Zajímala nás především technika. Zvláště učitelé odborných předmětů
si přišli na své, ale ani zúčastněné dámy se nenudily. Díky školením, kterými jsme prošly, se i my vyznáme v odborných názvech a základní audiovizuální technice. Přestože škola vlastní díky projektu poloprofesionální
videokameru, jsou ty televizní přece jen trochu větší.

Koncem ledna jsme uskutečnili na SPŠ Hronov první ze série aktivit
zaměřených na prevenci rizikového chování mládeže. Ve spolupráci s Policií ČR Náchod jsme uspořádali pro žáky 1. ročníků interaktivní besedy
na téma: Trestněprávní odpovědnost mládeže a Bezpečné chování na
PC (se zaměřením na kyberšikanu). Velmi poutavě a odborně byli žáci
zasvěceni do dané problematiky mluvčí PČR v Náchodě paní nprap. Mgr.
Janou Pecoldovou. Na základě ukázek se žáci dověděli o nástrahách, které je mohou potkávat v praktickém životě a ne vždy jsou v souladu se zákony a jak se těmto nástrahám bránit. Zvláštní důraz byl kladen na trestní
odpovědnost mladistvých a nebezpečí sociálních sítí na internetu. Obě
besedy měly velmi kladný ohlas u žáků i pedagogů a v rámci minimálního
preventivního programu budeme v těchto aktivitách školy pokračovat.
Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně SPŠ Hronov

Druhou zastávkou bylo filmové studio Pegasfilm, které sice nepatří
k největším, ale to neznamená, že je ve filmové tvorbě outsider. První
hraný film tohoto studia - Bastardi - se natáčel v našem kraji. Studio se
zabývá i dabingem, a tak jsme měli možnost vyzkoušet si promlouvat
z filmového plátna jako slavní herci a herečky. I tady jsme se seznámili
s technikou, tentokrát filmovou - kamery, osvětlení, mix zvuku, střih.
V Pegasfilmu pro nás připravili příjemné odpoledne, kde se nám věnovali
odborníci všech filmových profesí a předvedli nám svůj um a dovednosti.
Pochopitelně nikdy z nás profesionálové nebudou, ale načerpali jsme
spoustu dobrých nápadů, užitečných rad a v neposlední řadě navštívili
pracoviště, kam se nepodíváme každý den.
Mgr. Jana Maslikiewiczová,
Střední průmyslová škola, Hronov

GASTRONOMICKÉ OKÉNKO
HRONOVSKÉ
HOTELOVÉ ŠKOLY
Vychutnejte si v klidu lázeňskou kávu!
Pokud jste milovníky pohody a klidné relaxace, máte rádi přírodu nebo
hudbu a také si rádi posedíte u dobré kávy se zákuskem, určitě se vydejte jen kousek za česko-polské hranice a navštivte tři krásná lázeňská
města Kudowu Zdroj, Polanicu Zdroj a Duszniky Zdroj. V tom posledně
jmenovaném trávil čas a léčil se světoznámý polský skladatel Frederik
Chopin. Stejně jako dnešní pacienti i on se léčil s nemocným srdcem.
Můžete navštívit jeho památník a zúčastnit se hudebního festivalu, který
se zde pravidelně v létě koná. Pro obdivovatele technických památek je
k dispozici velmi zajímavé muzeum papírnictví, kde si budete moci sami
vyzkoušet, jak se vyrábí ruční papír. A po těchto zážitcích na vás bude
čekat příjemná lázeňská kolonáda a lázeňský park s divadlem a fontánou,
která během letních večerů hraje. Nedaleko leží město Polanica. V tomto slunečném městě, kde lázně začaly fungovat v 19.století, najdete klid
a odpočinek uprostřed přírody poblíž Stolových hor a na březích řeky
Bystrzyca Dusznicka.
Posledním z jmenovaných lázeňských měst, ve kterém se léčí srdeční onemocnění, endokrinologické obtíže a chudokrevnost, je Kudowa
Zdroj. Leží jen pár kilometrů za hraničním přechodem Náchod. Pro mnoho českých návštěvníků je to místo nákupů nebo sportovního zážitku při
návštěvě aquaparku. A právě jen několik kroků od něj začíná lázeňská
kolonáda. Lázeňský park, který na ni navazuje, byl založen v 18. století
a může se pochlubit krásným umístěním i zajímavými stromy a rostlinami.
Po procházce si na kolonádě můžete zahrát obří šachy, poslechnout koncert a dát si dobrou kávu. Třeba takovou, jakou měli možnost ochutnat
zájemci o studium v naší škole při lednové prezentační akci.

Nebeská oříšková káva
60 ml kávy (1 malý šálek), 20 ml lískooříškového sirupu, porce vanilkové zmrzliny, šlehačka a karamel.
Nalijte lískooříškový sirup do velkého šálku, přilijte studenou kávu a
míchejte. Potom přidejte vanilkovou zmrzlinu a nakonec ozdobte šlehačkou s karamelem.
Skořicový západ slunce
60 ml kávy, 20 ml skořicového sirupu, šlehačka a skořice.
Skořicový sirup nalijte do velkého šálku, doplňte horkou kávou a přitom míchejte. Kávu ozdobte šlehačkou a skořicí.
Kubánská flambovaná káva
4 šálky silné překapávané kávy, 4 vrchovaté polévkové lžíce šlehačky, 80 ml
rumu, 8 lžic cukru krupice na karamel, 80 ml pomerančové šťávy, skořice.
Na pánvi si připravíme karamel z cukru a pomerančové šťávy, vroucí
směs nalijeme do sklenic, oflambujeme rumem a plameny uhasíme překapávanou kávou. Ozdobíme šlehačkou a můžeme posypat skořicí.
Marocká káva
Plátky oloupaného pomeranče,
1 lžička cukru, čtvrt šálku vody, půl
šálku filtrované kávy, 2 lžíce šlehačky.
Na pánvičku vložíme kousky
pomeranče a posypeme cukrem.
Zalijeme vroucí vodou a necháme krátce působit. Směs nalijeme
do sklenice, přidáme horkou kávu
a přizdobíme šlehačkou. Chuť je
výraznější, můžeme-li použít plátek
i s kůrou.
Francouzská káva
4 šálky silné překapávané kávy, 4 polévkové lžíce šlehačky, 2 žloutky, 4 lžíce
cukru krupice (20 ml horké vody přidáme při šlehání), mletá káva na posyp.
Ušleháme dotuha žloutky s cukrem a horkou vodou, hmotu rozdělíme
do 4 sklenic, opatrně přes lžíci přelijeme překapávanou kávou a ozdobíme šlehačkou, povrch posypeme mletou kávou.
Zmrzlinový flip s kokosem
4 šálky vychlazené rozpustné kávy, 8 kopečků zmrzliny, 80 ml kokosového
likéru, 4 lžíce šlehačky, čokoláda na posyp.
Okraje skleniček ponoříme do kokosového likéru a poté do strouhaného kokosu, do skleniček dáme zmrzlinu a přelijeme studenou kávou,
navrch přidáme 20 ml kokosového likéru, ozdobíme šlehačkou a posypeme strouhanou čokoládou.
Dobrou chuť s vůní kávy přejí čtenářům Hronovského zpravodaje
žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o.; www.hshronov.cz
Text připravily Mgr. Martina Zálišová, Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková.

SRDÍČKOVÝ VALENTÝNSKÝ REKORD
PADL V HRONOVĚ!

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. zvolila
voňavé perníkové srdíčko jako symbol lásky, zamilovanosti, mládí i gastronomických tradic. A navíc se jí podařilo zapojit do letošní srdíčkové
valentýnské akce celkem 27 základních škol ze širokého okolí od Krkonoš po Hradecko, které představují více než 1500 žáků. Tyto školy obdržely upečené perníky, které žáci podle svého zdobili a vrátili do Hronova
jako součást pokusu o český rekord v počtu ozdobených valentýnských
srdíček shromážděných na jednom místě!
Dne 14. ledna proběhl zároveň v hronovské hotelové škole projektový den k tématu svátku lásky a zamilovaných. „Naši třídu jsme vyzdobili
srdíčky, na kterých byly napsány citáty a básničky, balonkovým a bonbonovým řetězem, girlandami ze srdcí i svými návrhy přáníček a menu. Dva
spolužáci upekli korpusy, které poté ozdobili krémem a marcipánem.
Tyhle dorty nám přišly velice k chuti,“ konstatovala žákyně 1. ročníku
oboru Hotelnictví Nikola Táborská.

Další inforace doplnila žákyně téhož ročníku oboru Cestovní ruch Barbora Douchová: „Žáci byli při projektovém dnu velmi nápadití. Třídy
byly krásně vyzdobeny srdíčky všech barev, přáníčky nejen v češtině, ale
i v cizích jazycích, které se učíme, někde se zdobily dorty, modelovalo
se z mandlové hmoty, míchaly se nápoje, jinde se hrály různé společenské hry a zpívalo se. Měli jsme možnost nahlédnout do ostatních tříd
a ohodnotit práci jiných žáků. Hosté školy mohli také v salonku ochutnat
speciálně připravené valentýnské menu či valentýnskou kávu.“
Tím nejdůležitějším okamžikem dne byl pro všechny od 14 hodin hlavní program před Jiráskovým divadlem, kde ve spolupráci s KIS Hronov,
ZUŠ Hronov a dalšími mohli návštěvníci zhlédnout pestré pásmo vystoupení a na třech velikých pultech plných vystavených srdíček obdivovat
fantazii všech malých i větších „malířů“.
Zároveň proběhlo pod dohledem komisařky agentury Dobrý den z
Pelhřimova oficiální přepočítávání srdíček a následné vyhlášení celkových
výsledků. Paní komisařka mohla tedy oznámit všem přihlížejícím: „Nový
český rekord v počtu ozdobených valentýnských srdíček z perníku činí 2 774 srdíček!“

Nikola s Barborou zhodnotily hronovský valentýnský den takto: „Líbilo se nám, že se na náměstí také zpívalo a tančilo, návštěvníci si mohli
na rozehřátí vyzkoušet i zumbu. Myslíme si, že se všichni krásně pobavili.
Tento valentýnský den se i přes mrazivé počasí velmi vydařil!“
Jako poděkování všem školám, které se do srdíčkové akce zapojily,
nabízí hronovská hotelovka pro třídní kolektivy po telefonické dohodě
možnost návštěvy školy a prohlídku s programem. Mgr. Renata Lelková

HOKEJ

3. část soutěže:
Play-off
Zde hrála družstva, která se umístila na 1. až 4. místě druhé části soutěže.
Semifinálová utkání:
Výsledky 1. kola /dne 26. 1./:
HC Hronov - HC Dvůr Králové n. L.
6 : 3 / 2:1, 1:0, 3:1/
Sp. Nové Město n. M. - BK Nová Paka
8 : 5 / 2:2, 3:1, 3:2/
Výsledky 2. kola /dne 30. 1./:
HC Dvůr Král. n. L. - HC Hronov
4 : 7 /2:1, 1:5, 1:1/
BK Nová Paka - Sp. Nové Město n. M.
1 : 4 /1:1, 0:2, 0:1/
Výsledky 3. kola /dne 2. 2./:
HC Hronov - HC Dvůr Králové n. L.
4 : 3 /1:0, 1:2, 1:1, 0:0/
1:0 sam. nájezdy, série 3:0
Sp. Nové Město n. M. - BK Nová Paka
5 :2 / 2:0, 1:1, 2:1/
série 3:0
Finálová utkání:
1. kolo /neděle 13. 2./:
HC Hronov - Spartak Nové Město n. M.
3 : 2 /0:0, 1:1, 1:0/
v prodloužení, série 1:0
2. kolo / středa 16. 2./
Spartak Nové Město n. M. - HC Hronov
1 : 3 / 0: 2, 1:1, 0:0/
série 0:2
3. kolo / neděle 20. 2./:
HC Hronov - Spartak Nové Město n. M.
4 : 3 /1:1, 2:1, 0:1, 0:0/
1:0 sam. nájezdy, série 3:0
Hrálo se na 3 vítězná utkání.

Tímto HC Hronov dosáhl historického úspěchu, když obsadil
1. místo a stal se přeborníkem Královéhradeckého kraje.

ŠACHY

Krajský přebor osmičlenných družstev:
Slovan Broumov A - TJ Hronov A
TJ Hronov A - Jiskra Jaroměř A

4:4
5:3

Krajská soutěž osmičlenných družstev:
TJ Náchod C - TJ Hronov B
TJ Hronov B - Sokol Červený Kostelec

3,5 : 4,5
6:2

FOTBAL

KDU-ČSL V ČERVENÉM KOSTELCI
pořádá

JARNÍ BAZAR
jarního a letního oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb
v sále kina LUNÍK
Příjem věcí:
Pondělí
21. 3.
Prodej:
Úterý
22. 3.
Středa
23. 3.
Čtvrtek
24. 3.
Pátek
25. 3.
Vrácení a výplata peněz:
Sobota
26. 3.

V letošním ročníku jsme museli v této kategorii trochu improvizovat.
Jelikož jsme postoupili o soutěž výš, do KP, museli jsme dát dohromady již mladší a starší dorost. K tomu nám připadlo, pro dostatečný počet hráčů, ideální spojení se Spartakem Police i v této věkové kategorii.
Mladší dorost (hráči ročníku narození 1994-95) je specifická a často problematická kategorie. První lásky, puberta, první zkušenosti s cigaretami
a alkoholem, internát. Hlavně díky pobytu na internátech nemohla spousta chlapců odehrát středeční vložené zápasy. Tudíž ani některé výsledky
neodpovídaly naší hráčské kvalitě a problémy jsme měli i s přístupem
některých chlapců k tréninkům a k zápasům. Díky třem výhrám v posledních zápasech jsme se ale dotáhli na poklidnější střed tabulky. Vyzdvihl
bych také dobrou spolupráci s HC Hronov a trenéry těchto kategorií
Jardou Marešem (dorost) a Bohoušem Voborníkem (juniorka), se kterými jsme si před začátkem sezony sedli a koordinovali zápasy fotbalové
s hokejovými tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím, a to se nám
oproti předešlým sezonám podařilo dokonale. Během zimy jsme trénovali jednou týdně v tělocvičně a již od začátku března začne příprava
dvakrát týdně venku. Hráči, kteří jsou na soupisce ml. dorostu AFK Hronov/Police: Štěpánek, Kaněra, Pfeifer, Průša, Bergmann, Meier Jan, Meier
Matěj, Runkas, Tichý, Ansorge, Danihel, Přibyl, Šolín, Soldán, Kubeček,
Hofman, Šimek, Myška, Vlach, Chlebov, Parady.

8 - 12 hod. a 14 - 17 hod.
8 - 12 hod. a 14 - 17 hod.
8 - 12 hod. a 14 - 17 hod.
8 - 12 hod. a 14 - 17 hod.
8 - 12 hod.
8 - 11 hod.

UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks
Součástí bazaru bude sběr prošlých autolékárniček

REGIONÁLNÍ MUZEUM V NÁCHODĚ
Přehled kulturních akcí pořádaných v měsíci březnu 2011
Jan Ježek: Člověk a příroda – stezky k soužití

Jiří Novák (Vízek), trenér
Pořadí Tým

Zápasy

V

R

P

Skóre

+/-Body

Ve dnech 3. až 27. března 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu
zachycující přírodu a krajinu východních Čech ve fotografiích Jana Ježka.
Vernisáž proběhne ve středu 2. března 2011 od 16 hodin. Otevřeno
bude denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

1

Třebeš

17

14

1

2

75:15

60

43

2

Rychnov n.Kn.

17

13

2

2

77:14

63

41

3

Jičín

17

13

1

3

56:26

30

40

4

Broumov

17

12

0

5

51:25

26

36

5

FKM Úpa

17

11

3

3

59:15

44

36

Dějiny Náchoda a Náchodska

6

Slavia HK

16

10

0

6

55:32

23

30

7

Vrchlabí

17

9

2

6

44:30

14

29

8

Nový Bydžov B

17

9

1

7

48:37

11

28

9

Chlumec n.C.

16

9

1

6

32:25

7

28

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-17
hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp.
elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.

10 Dobruška

17

6

1

10

32:51

-19

19

11 Červený Kostelec

17

6

1

10

31:53

-22

19

12 Hronov-Police

17

5

3

9

30:54

-24

18

13 Jaroměř

17

5

1

11

31:59

-28

16

14 Nové Město

17

4

2

11

28:51

-23

14

15 Hořice

17

3

1

13

25:79

-54

10

16 Třebechovice

17

3

1

13

21:68

-47

10

17 N.Paka/St.Paka

16

0

1

15

21:82

-61

1

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění
z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava
Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní
síni provozního areálu před pevností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až
březnu je otevřeno pouze pro předem ohlášené organizované výpravy.
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248,
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

XINDL X S KAPELOU
V HRONOVĚ 8. 4. 2011

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V NÁCHODĚ

Na 8. 4. 2011 pro nás agentura Nejlepšíkoncerty.cz připravuje bohatý program na hronovském náměstí, jehož vyvrcholením bude koncert v současné
době velice populárního Xindla X v Sále Josefa Čapka.

Ruské malířství 19. a počátku 20. století
přízemí zámecké jízdárny

(4. 3. - 6. 11.)

Daniel Reynek - fotografie
ochoz zámecké jízdárny

(4. 3. - 1. 5.)

pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy

Mojmír Preclík (1931-2001) - plastiky, kresby, fotografie
kabinet kresby, grafiky a fotografie
(4. 3. - 1. 5.)
Zahájení všech tří výstav se koná v pátek 4. března v 17 hodin.

POZVÁNKY K SOUSEDŮM
– RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje 14. ročník soutěže amatérské fotografie

RTYŇSKÉ FOTO 2011
na téma

„KONTRASTY“

Kontrast je definován jako naprostá nepodobnost, zásadní odlišnost, diametrálně rozdílná vlastnost, opak, protiva.
Podmínky soutěže:
Soutěží se v jedné kategorii - barevná i černobílá fotografie dohromady.
Minimální formát fotografie musí být 18 x 24 cm.
Jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií. Připouští
se jeden seriál maximálně tří snímků na sebe tematicky navazujících, který bude hodnocen jako jedna fotografie. Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší v zalepené
obálce zřetelně označené nápisem „Rtyňské foto 2011“ nejpozději
16. září 2011 do 14.00 hodin.
Vyhodnocení soutěže:

Jaký program má Xindl X do Hronova připraven?
Od 19.00 hodin bude koncert předkapely Masterpiece a od 20.30 je
připraven 90 minutový koncert Xindla X. Skvělou zábavu podpoří i to, že
Xindl X nebude tentokrát na pódiu sám, ale i se svou novou kapelou! Těšit se můžeme na jeho velké hity – Dysgrafik, Anděl, Chemie nebo Láska
v housce, které zazpívá společně se svou přítelkyní Olgou Lounovou.
Na co všechno se můžou návštěvníci těšit?
Doprovodný program bude začínat už v 16.00 hodin. Návštěvníci
budou moci prověřit své řidičské schopnosti ve zbrusu novém voze
Škoda Fabia TSI a zcela novém voze Kia Sportage při testovacích jízdách. Přítomen bude promotým Hitradia Magic, který bude mít připravené zábavné hry a soutěže o ceny. Program doplní i show nejlepšího
českého trialového jezdce Jirky Svobody. Při samotném koncertu se
návštěvníci mohou těšit na ohnivou barmanskou show a na exotické
drinky.
Kde si můžou zájemci koupit vstupenky?
Vstupenky jsou v předprodeji od poloviny února v informačních centrech v Hronově, Červeném Kostelci, Náchodě, Polici nad Metují, Novém Městě nad Metují a Broumově za cenu 250 Kč. Přímo na místě
bude vstupenka za 290 Kč. Pokud si zájemci o vstupenky udělají skupinu
a koupí 10 ks vstupenek, dostane navíc každý z nich skvělé slevy – 50%
slevu na bowling (až na 3 hodiny), 50% slevu do fitness centra, 50% slevu
do solné jeskyňky a 25% slevu na masáže. Více informací na www.nejlepsikoncerty.cz

Rada města jmenuje odbornou a laickou porotu. Obě poroty určí pořadí tří nejlepších fotografií. Právem porot je neudělit žádnou cenu, může
však udělit i zvláštní ceny. Obě poroty mohou udělit finanční odměny
ve výši Kč 2 500,- za 1. místo, Kč 1 500,- za 2. místo a Kč 1 000,- za 3.
místo.
Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší v rámci výstavy RTYŇSKÉ FOTO
2011. Během výstavy bude vyhlášena anketa „Cena diváka“.
Info: www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, +420 499 787 014
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
středa 2. 3. v 18.00 hodin
kino Na Rychtě, vstupné 30,- Kč
MAROKO - ZEMĚ PROTIKLADŮ
Druhá část cestopisné přednášky Zdeňka Nývlta. Filmové záběry podmalované hudbou, doplněné poutavým komentářem zachycují cestu z Erg
Chebbi do Casablancy.
LOUTKOVÉ DIVADLO
sobota 6. 3. v 15.00 hodin
kino Na Rychtě, vstupné 20,- Kč
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL PRINCEZNU
Hraje Klub loutkářů Úpice.
KONCERT
úterý 15. 3. v 19.00 hod.
Malý kulturní sál, vstupné 80,- Kč
JAPONSKÝ VEČER - KOMORNÍ KONCERT
Vystoupí japonské umělkyně Kaoru Nakayama (violoncello) a Rie Michimura (klavír). V programu zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, W. A.
Mozarta, M. Ravela, ale i tradiční japonské písně.

foto: Daniela Fuxová

Občanské sdružení
POTALA
pod záštitou
Města Hronov

HRONOV
þapkŢv sál

18. – 19. 3. 2011
7. roÿník beneÀÿního springfestu

reggae pop pátek

rocková sobota

18.3. od 18.00

19.3. od 17.00

ZpĚt na SvĚt
Benjaming Band
Bug´n´Dub
The Spankers
Prokel
Zvuk celý festival: Michal Kops

Masterpiece
Inpain
Sulk
Patricie
Kúrovec
Heebie Jeebies
Liwid

www.musicfortibet.wz.cz

VSTUPNÉ v pŐedprodeji:
na jednotlivý den 150,na celý festival 190,Papír-Hraÿky-Knihy Šefelín
Hronov 777 259 906
Informaÿní centrum Hronov
491 483 646
VSTUPNÉ na místĚ:
na jednotlivý den 180,na celý festival 280,Výtěžek festivalu bude
věnován na podporu
tibetského etnika v Tibetu
i exilu v oblasti vzdělání,
náboženství, ekologie,
soběstačnosti a pracovní
konkurenceschopnosti.
Minulých 6 roÿníkŢ
festivalu vydĚlalo celkem
181 230,- Kÿ.
I letos prosíme o vaši úÿast
nebo jakýkoliv dar.

ÿtvrtek 3. bĢezna v 8.30 a 10.30 hodin

10. roþník celostátní pĜehlídky dČtských a mládežnických kolektivĤ
(nefolklórních) s mezinárodní úþastí

Jiráskovo divadlo Hronov
Divadelní agentura DAP Praha
uvádí pohádku pro nejmenší od Boženy Šimkové:

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Režie: Miroslav Pokorný
V naší pohádce se princezna nekrotí /nevychovává/ nČjakými strašnými tresty. Princezna musí sama pochopit, že se chovala špatnČ, že svým nejbližším
ubližovala.
Vstupné: Kþ 40,-

HRONOVSKÉ
JABLÍČKO 2011
Program:

ŽÁKOVSKÉ
KONCERTY V BŘEZNU
Malý sál Jiráskova divadla Hronov

Sobota 26. bĜezna od 10.00 hodin v Sále Josefa ýapka Hronov
SoutČž ve stylu: plesové taneþní formace, Disco, Show, Hip-hop, Break dance
a volný tanec.

NedČle 27. bĜezna od 12.30 hodin v JiráskovČ divadle Hronov

ZUŠ Vás zve
ýtvrtek 3. bĜezna v 17.00 hodin
PondČlí 14. bĜezna v 17.00 hodin
PondČlí 21. bĜezna v 17.00 hodin

10. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
11. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
12. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Vstupné dobrovolné!

Pátek a sobota 18. - 19. bĢezna 2011

SoutČž pódiového vystoupení: scénický tanec - výrazový tanec s prvky
klasického tance.
Vstupné: Kþ 40,-

Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

Sál Josefa ýapka Hronov
Obþanské sdružení POTALA pod záštitou MČsta Hronova
poĜádá

7. ročník beneﬁčního springfestu

Sobota 2. dubna v 19.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov
II. hra v pĜedplatném
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret:

PTAČÍ KLEC
MUSIC
FOR TIBET
Režie: Jaroslav Souþek

reggae pop pátek 18. bĜezna od 18.00 hodin - ZpČt na SvČt, Benjaming
Band, Bug´n´Dub,
The Spankers a Prokel
rocková sobota 19. bĜezna od 17.00 hodin -

Masterpiece, Inpain
Sulk, Kúrovec
Heebie Jeebies a Liwid

Francouzská komedie, která se hraje na þeských pódiích pod názvem
Klec bláznĤ.
Odehrává se na FloridČ v osmdesátých letech minulého století, tedy v dobČ,
kdy ve svČtČ právČ letí disco. Je to komedie o dvou homosexuálech, kteĜí spolu žijí spokojenČ již nČkolik let v partnerském svazku a spolu i provozují taneþní gay club. Jeden z nich má z dob svého mládí již dospČlého syna, který mu
pĜijde oznámit, že se chce ženit a vzít si za ženu dceru velmi konzervativního
senátora. Co bude následovat, netĜeba snad už ani zmiĖovat - rozjede se bláznivá jízda, u které se, doufáme, budete dobĜe, bez ostychu a pĜedsudkĤ bavit.
Vstupné: Kþ 90,- 80,- 70,-

Nedďle 10. dubna 2011 od 9.00 do 17.00 hodin
námČstí ýs. armády Hronov a Sál Josefa ýapka Hronov
poĜádáme netradiþní velkolepé

Vstupné:
- v pĜedprodeji:
- na místČ:

na jednotlivý den
na jednotlivý den

Kþ 150,-, na celý festival Kþ 190,Kþ 180,-, na celý festival Kþ 280,-

VýtČžek festivalu bude vČnován na podporu tibetského etnika v Tibetu i exilu
v oblasti vzdČlávání, náboženství, ekologie, sobČstaþnosti a pracovní konkurenceschopnosti.
www.musicfortibet.wz.cz
PĜedprodej v Papírnictví Šefelín Hronov a v IC Hronov!

VELIKONOČNÍ TRHY
UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Bohatý doprovodný program, výstava historických vozidel, výstava drobného
zvíĜectva, historické soutČže pro dČti a další atrakce pro celou rodinu.
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