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Vážení spoluobčané,
v minulých číslech jsme se já i pan místostarosta dotkli ve svých příspěvcích citlivé sociální problematiky. Není to proto, že bychom chtěli
sbírat laciné politické body a zvyšovat již tak dost vysokou míru všeobecné naštvanosti. Právě naopak. Je pro nás důležité, abychom co
nejobjektivněji informovali občany, snažili se vyvrátit fámy, nepřispívali
k náladám spějícím k rasismu a xenofobii. Na druhou stranu máme eminentní zájem na tom, aby ti, kteří normálně a spořádaně žijí a pracují
(případně mají snahu práci v nepříznivé situaci na trhu práce sehnat),
nebyli každodenně vystavováni strachu o svůj majetek, život svůj i svých
nejbližších, v lepším případě jen nepříjemnému pocitu, že někdo „dělá“
a někdo jen „leží“.
Mít snahu je jedna věc a mít možnost „něco dělat“, je věc druhá.
V tuto chvíli jsou možnosti samosprávy na řešení otázky „nepřizpůsobivých“ velmi omezené. Pokud sledujete zprávy o posledním vývoji
například ve Šluknovském výběžku, ale i jinde v republice, pak není jistě
co dodávat. Téměř totožné problémy řeší dnes většina českých i moravských měst. Nejsme výjimkou. Pravidelně se scházíme na pracovních
setkáních se svými kolegy z okolních měst. Vždy je stanoven konkrétní
program jednání - téma, které bychom chtěli s ostatními prodiskutovat, zeptat se na zkušenosti, uvést v život to, co se jinde osvědčilo.
V posledním roce se však diskuse na těchto setkáních vždy stočila na
problematiku nepřizpůsobivých, ať bylo téma setkání jakékoliv. Shodli jsme se, že už nechceme jen nadávat, rozčilovat se, ale že bychom
také chtěli nějak aktivně pomoci při řešení neutěšené situace v mnohých městech. Zapojili jsme do diskuse městské policie i pracovníky
sociálních odborů. Naší snahou bylo vymyslet, jaké změny v legislativě
by nám mohly přinést alespoň některé nástroje na boj s nepřizpůsobivými. Výsledkem našeho červnového jednání v Náchodě byla dohoda,
že uskutečníme setkání s poslankyni Parlamentu České republiky Mgr.
Ivanou Řápkovou (bývalá primátorka Chomutova), o které jsme věděli,
že se snaží předkládat novely některých zákonů tak, aby obce a města
získaly účinné nástroje na boj s nepřizpůsobivými.
Setkání se uskutečnilo 13. září 2011 v Sále Josefa Čapka v Hronově.
Společně s paní poslankyní přijeli také zástupci Městské policie Chomutov a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví z MěÚ v Chomutově.
Přítomni byli zástupci všech měst okresu Náchod i dalších obcí, členové městských policií i sociálních odborů. Paní poslankyně přítomné
seznámila s aktuálním stavem novel, které jsou v Parlamentu projednávány. Vysvětlila i jejich dopady v případě, že budou schváleny. Požádala všechny přítomné, aby vyvinuli tlak na poslance ve svém regionu,
aby navrhované novely podpořili. Starostové se hned na místě dohodli,
že si pozvou všechny poslance Královéhradeckého kraje, aby se jich
zeptali, co konkrétně v rámci řešení problematiky „nepřizpůsobivých“
dělají a zda mají vůbec tušení, o jak velký a závažný problém se jedná.
Setkání je naplánováno na 17. října 2011 v Náchodě a my se ho samozřejmě zúčastníme.
A co by navrhované novely mohly konkrétně přinést? Například
možnost strhnout neuhrazené pokuty ze sociálních dávek. Uvedu jednoduchý příklad. Většina jednání, kterého se nepřizpůsobiví dopouštějí, spadá do přestupkové agendy, kterou řeší přestupkové komise na
městských úřadech. Za spáchání přestupků (drobné krádeže do Kč 5
tisíc, výtržnosti, ničení majetku do výše škody Kč 5 tisíc atd.) dostane
pachatel pokutu. Tu ale téměř nikdy nezaplatí – nic nemá, žije na dávkách, exekuční řízení je vesměs neúspěšné ….

A tak se se stejnými pachateli opakovaně setkáváme u přestupkové
komise, opakovaně jim vyměřujeme pokuty a oni se nám doslova smějí
do očí. Vědí, že na dávky jim nikdo sáhnout nemůže. A to by se právě
mělo změnit. Měli bychom možnost strhávat nejen pokuty udělené přestupkovou komisí, ale i pokuty za dopravní přestupky, za neoprávněné
nakládání s odpady, poplatky za psy atd. Dnešní „nedotknutelnost“ dávek
je podle mého názoru do nebe volající. S člověkem, který pracuje a bere
minimální mzdu, se v případě vymáhání pokuty nikdo „nepáře“. Věřitel
mu uvalí exekuci na plat a je to. Kolik mu zůstane, to už nikoho nezajímá. Těm, kteří nepracují a ještě nám všem znepříjemňují život, na dávky
z našich daní v současné době nikdo sáhnout nesmí. Doufám, že se právě
tuto legislativní změnu podaří prosadit.
Úpravy legislativy připravuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pokud bude včas dokončen legislativní proces, pak by mimo jiné mělo
od 1. 1. 2012 platit, že každý, kdo je více než 2 měsíce evidován na úřadu práce, bude muset každý týden odpracovat zdarma 20 hodin v tzv.
„veřejné službě“. Tu budou organizovat úřady práce, využívat ji mohou
města, obce, školská a sociální zařízení atd. Lidé vykonávající veřejnou
službu by mohli například pomáhat s úklidem, pomocnými pracemi atd.
Jen pro představu uvádím, že lidí, kterým může být od nového roku veřejná služba nabídnuta, je celkem 370 tisíc!!! Pokud člověk nabídnutou
práci odmítne, bude vyřazen z evidence úřadu práce a přijde o veškeré
sociální dávky. Naprosto tento přístup schvaluji. Bez práce opravdu nejsou koláče. Město Hronov bude mít o tyto lidi zájem, nabídneme jim
práci. Bude to pro nás sice práce navíc, ale chápeme, co tím stát sleduje
a samozřejmě, že jeho úsilí podpoříme. Opatření je totiž namířeno hlavně na ty, kteří již několik let (i desítek let) nepracují, práci nehledají,
nemají základní pracovní návyky, vychovávají své děti v iluzi, že pracovat
se vlastně vůbec nemusí. Na semináři, který se k této problematice vztahoval, jsme byli ujištěni, že veřejná služba je opravdu primárně určena
a zacílena na výše uvedené občany. Jejím cílem není, aby například středoškolský profesor po ztrátě zaměstnání a dvou měsících strávených na
úřadu práce, šel zametat ulice.
V úctě
Hana Nedvědová, starostka města

PIETNÍ AKT

u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se koná ve středu 26. 10. 2011.
Sraz účastníků v 16.00 hodin před Jiráskovým divadlem.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
HRONOVA - SRPEN, ZÁŘÍ (VÝTAH)

PTÁTE SE ...

RM schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,-- Regionálnímu muzeu Náchod, na vydání publikace „O Jiráskovi“; autory publikace jsou PhDr.
Ladislav Hladký, CSc. a pan Boris Ekrt
poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- SDH Malá Čermná na Bartolomějskou pouť v Malé Čermné dne 28. 8. 2011; příspěvek byl použit
na nákup drobného materiálu, město navíc hradilo ještě hudbu
záměr nákupu nové techniky pro potřebu technických služeb (náhrada za stávající Multikar M-25)

V dubnu letošního roku podalo město Hronov ve spolupráci s polskými partnerskými městy Bielawou a Kudowou Zdroj projektovou
žádost o dotaci do Fondu mikroprojektu v Euroregionu Glacensis.
Euroregionální řídicí výbor schválil projekt v červnu, celková výše
dotace činí 29 192 EUR (Kč 700 608,-), z toho příspěvek ERDF činí
23 911,35 EUR (Kč 573 872,40) a finanční prostředky z rozpočtu
města 5 280,65 EUR (Kč 126 735,60). Obsahem projektu je zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci parku Aloise Jiráska. V projektu je dále plánována příprava nového vstupu do parku, v tomto případě zpevnění části plochy dnešního travnatého povrchu vedle Domova odpočinku ve stáří Justynka. Dle zpracované studie parku dojde
k částečným arboristickým pracím, které budou zahrnovat vykácení
starých, poškozených a nemocných dřevin, ošetření stávajících a vysázení dřevin nových. Realizace je naplánována na podzim 2011 a jaro
2012.

RM bere na vědomí
informace k výsledkům výběrového řízení na místo referenta odboru tajemníka; vítězkou výběrového řízení se stala slečna Sandra Hejdová
z Velkého Dřevíče, která nastoupí na MěÚ od 1. 11. 2011

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HRONOVA – ZÁŘÍ (VÝTAH)
ZM schvaluje
návrh rozpočtových opatření č. 03/2011; příjmy i výdaje rozpočtu byly
upraveny o částku Kč 1.207.660,-- podle skutečnosti (k dispozici na webových stránkách města)
záměr přijetí dalšího (čtvrtého) strážníka Městské policie Hronov; na
pozici bude vypsáno řádné výběrové řízení, předpokládaný nástup 1. 1. 2012
Nejbližší řádné zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 26.
10. 2011.
Hana Nedvědová, starostka města

UZAVÍRKY V HRONOVĚ

Z důvodu rekonstrukce kanalizačního potrubí podél schodů vedle zimního stadionu - spojnice ulic Palackého a 17. listopadu v k.ú. Hronov- budou schody uzavřeny dle potřeby stavby během termínu od 19. 9. 2011
do 31. 10. 2011.
Částečná uzavírka z důvodu téže stavby a v průběhu výše uvedeného
termínu bude provedena také v ulici 17. listopadu a B. Němcové. Pro
silniční provoz bude zachován jeden jízdní pruh v šíři 2,75 m.
V ulici Na Drahách a Pod Kleprlíkovou horou v k.ú. Hronov bude
uskutečněna stavba „Napojení kanalizační výustě H1 na ČOV Hronov,
ulice Na Drahách”. Ve dnech 12. 9. 2011 - 31. 10. 2011 bude provedena
částečná uzavírka v těchto ulicích, která se bude posouvat dle potřeby
stavby. Bude uzavřený vždy jen jeden jízdní pruh a provoz bude umožněn
druhým jízdním pruhem.
K omezení provozu došlo v důsledku havárie opěrné zdi na místní komunikaci ve Zbečníku - odbočka vpravo z hlavní silnice ve směru jízdy na
Červený Kostelec v prostoru za firmou Wikov (před rodinným domem
č.p. 190). Silniční provoz je omezen na 1,5 t.
Ing. Bronislava Havelková, odbor majetek

OPATŘENÍ PROTI VANDALISMU
A ŠKODÁM NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ

Městský úřad Hronov - odbor majetek oznamuje všem občanům a návštěvníkům centrálního hřbitova v Divadelní ulici v Hronově, že vedení
města muselo přistoupit k opatření proti vandalismu na hřbitově. Během
letního období nám bylo nahlášeno několik případů poškození hrobového zařízení, což znamená pro nájemce hrobového místa nemalé materiální škody. Abychom předešli úmyslnému poškozování soukromého
majetku občanů a tento majetek alespoň částečné ochránili, bude s účinností od 14. 9. 2011 hřbitov zamykán v rozdílném čase pro letní a zimní
období. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví návštěvníků hřbitova,
zejména v zimním období, jsme omezili otevírací dobu do 17.00 hod.
květen - září
8.00 - 19.00 hodin
říjen - duben
8.00 - 17.00 hodin
V období svátku Památka zesnulých 28. 10. - 1. 11. 2011 bude provoz hřbitova prodloužen do 20.00 hod.
Odbor majetek

Jak to vypadá s parkem?

V červnu jsme podali společný projekt s názvem: Péče o přírodu
a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace
městských parků v Hronově a Bielawě. Celkový rozpočet činí 637186
EUR (Kč 15.483.619,-).
Prioritní osa: 1.2. Ochrana životního prostředí. Leadrem projektu je město Bielawa. V současné době probíhá technické hodnocení
projektu. Pokud se podaří projít prvním kolem, následuje hodnocení
projektového záměru. Výsledkem je bodová hodnota projektu, která
rozhoduje o přidělení finančních prostředků. V této prioritní ose bylo
složeno 11 projektů. Finanční prostředky alokované v této prioritní
ose jsou zhruba o 60% nižší, než jsou rozpočty podaných projektů. Výsledky hodnocení budou známy koncem letošního roku. Pokud bychom
uspěli, výše dotace je 90% uznatelných nákladů. Držte palce!!
Koupaliště bude?
V projektu revitalizace parku se s koupalištěm nepočítá. Jsou zde navržena pouze osvěžovadla, mlžidla, sprchy a úprava břehu řeky s možností
brouzdání ve vodě.
Pokud by někdy došlo k realizaci koupaliště, vedení města se přiklání
k rekonstrukci koupaliště ve Velkém Dřevíči a částečné revitalizaci okolních prostor. V současné době probíhají jednání s firmou, která pro město připravuje návrh možné úpravy koupaliště nejen dle hygienických, ale
hlavně současných nových trendů. Celý návrh včetně finančního řešení,
případných možných dotací bude teprve představen na pracovním jednání zastupitelům města. Bohužel průběh letošního léta určitě nepřispěl ke
kladným názorům na potřebu koupaliště.
Lavičky jsou pro „Rubeňáky“?
Ne, to nejsou. Instalovali jsme je u zdi fotbalového stadionu na žádost
obyvatel z domu s pečovatelskou službou v „Hedvábnici“. Nemohou již
využívat zkratku přes hřiště, kde bylo opraveno oplocení. Ti, kteří plně
nevyužívají pečovatelskou službu, si musí někdy zajít nakoupit, lavičky jim
mají napomoci si chvíli při cestě „do světa“ odpočinout.
Další lavičky jsme umístili na žádost místních zastupitelek do Velkého Dřevíče pro občany čekající u školy na děti, na autobus a hlavně na
příjezd pojízdné prodejny. Myslím, že dobře doplnily místo opraveného
prostranství u školy. Také při cestě na Příčnici v serpentinách jsme doplnili lavičku pro odpočinek při zdolávání kopce.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o malé zpříjemnění vašeho života tím,
že upozornili na drobnost, která věci pomůže.
Bylo na Vás podáno trestní oznámení?
Ano, v souvislosti s článkem v časopisu U nás bylo podáno trestní
oznámení. Trestní oznámení bylo podáno také na redakční radu. Více
komentovat tyto skutečnosti jistě není třeba!!
Josef Thér, místostarosta

SŇATEK

OPRAVY V ZŠ A MŠ HRONOV

Dne 10. 9. 2011 uzavřeli v obřadní síni
Městského úřadu v Hronově sňatek

Jaroslav Středa
a Jitka Procházková.
Marcela Nováková, matrika

Z DOPRAVY
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolil zvláštní užívání silnice II/303 (trasa Hronov, Velké Poříčí, Malé Poříčí, Běloves, k hotelu Itálie, Kamenicí na Masarykovo náměstí v Náchodě) pro sportovní akci z důvodu 54. ročníku běžeckého závodu Hronov
- Náchod, který se uskuteční 22. října 2011 se startem v 10.30 hodin na
náměstí v Hronově. Běžecký závod bude probíhat za běžného silničního
provozu.
Žádáme všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost
a ohleduplnost.
Odbor majetek MěÚ Hronov

OZNÁMENÍ

Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 22. 6. 2011 Nařízení
Královéhradeckého kraje č. 1/2011, kterým se vymezují úseky silnic
II. a III. třídy Královéhradeckého kraje, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Úplné
znění nařízení včetně seznamu neudržovaných silnic najdete na úřední
desce webových stránek města Hronova.
Milena Moravcová, odbor tajemníka

V budově ZŠ na nám. Čs.
armády, čp.15 v Hronově
byla v červenci provedena
úprava topného systému,
týkající se oddělení vytápění tělocvičny od vytápění
školy. V budově byly vyměněny také některé staré radiátorové ventily za
nové - termostatické. Práce prováděla fa PROTO.
CZ s r.o., Hronov, cena
prací byla Kč 47 257,-.
V tělocvičně ZŠ Palackého byly na místo 3 ks
stávajících
zatahovacích
koženkových dveří nainstalovány ochranné sítě, oddělující tělocvičnu od přísálí. Dodávku a montáž prováděla fa SPORT CLUB s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí, za cenu
Kč 20 160,-.

OPRAVY V ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ

OPRAVA PODLAHY V ZŠ A MŠ HRONOV
ZBEČNÍK
ČP. 210, HRONOV

V ZŠ ve Zbečníku byla v období
letních
prázdnin
opravena podlaha
jedné třídy. Opravu prováděla fa
Podlahářství Karel
Stehlík, Červený
Kostelec, cena díla
činila Kč 77 186,-.
Oprava spočívala v demontáži stávajících parket, ve zpevnění roštu podlahy, v pokládce
podlahových panelů do dvou vrstev a v nalepení zátěžového PVC Ambient.

OPRAVA ČÁSTI STŘECHY

NAD BUDOVOU MEZI SÁLEM JOSEFA ČAPKA
A JIRÁSKOVÝM DIVADLEM V HRONOVĚ
V srpnu 2011 byla provedena oprava střechy nad budovou přístavby Jiráskova divadla v Hronově. Střechu opravila stavební firma Izostav,
Velké Poříčí. Cena díla činila Kč
67 309,-.
Oprava spočívala v pokládce nových pásů
POLY-ELAST PV
200 S5 vč. zalištování
konců,
střešních prostupů a ve výměně střešních
vpustí.

V ZŠ ve Velkém Dřevíči se v období letních prázdnin podařilo uskutečnit několik oprav.
Nejvýznamnější je výměna 38 ks oken na nové části školy. Demontáž stávajících, montáž nových oken, začištění jejich okolí, montáž vnitřních parapetů a žaluzií prováděla fa Grand-Pol z Havlíčkova Brodu za
Kč 270 932,-.
Další oprava se týkala úpravy topného systému školy. Byl oddělen topný systému šaten náležících k tělocvičně od větve vytápějící celou přístavbu školy a přepojen byl
k větvi, která vytápí pouze tělocvičnu. Tímto dojde
k lepší regulaci topení, která
povede k finančním úsporám. Tyto práce prováděla
fa PROTO. CZ s r.o., Hronov za cenu Kč 34 453,-.
Ve třídě družiny byl vybudován mycí koutek,
který vznikl propojením
a stavební úpravou dvou
místností, osazením nového umyvadla a úpravou
elektroinstalace. Tyto práce byly provedeny za Kč
18 031,-.
Šárka Šimonová,
referentka odboru majetek

Městský úřad Hronov a firma Marius Pedersen a.s.
si Vás dovolují upozornit, že proběhne
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU - (není určen pro podnikatelské subjekty)
41. týden – 11. 10. 2011 (úterý)
Místo, kde bude odpad přijímán
Čas
Zbečník, Dolská ulice u lípy
15.00 - 15.10
1
2
Zbečník u hasičské zbrojnice
15.15 - 15.25
3
Zbečník, restaurace „Pod Chlomkem“
15.30 - 15.40
15.50 - 16.00
4
Padolí, odbočka na Haldu
5
Velký Dřevíč před pilou
16.15 - 16.25
Velký Dřevíč, hospoda „Sparta“
16.30 - 16.40
6
7
Rokytník u Lofů
16.55 - 17.05
8
Rokytník, bývalá hospoda „U Dřeváka“
17.10 - 17.20
Rokytník, odbočka na Draha
17.30 - 17.40
9
10
Velký Dřevíč, Na Louce
17.50 - 18.00
11
Žabokrky, před levným nábytkem
18.05 - 18.15
41. týden - 12. 10. 2011 (středa)
Místo, kde bude odpad přijímán
1
Hronov, u zimního stadionu
Hronov, sídliště u bývalé kotelny
2
3
Hronov, Dvorská ulice,
parkoviště proti prodejně Tropik
Hronov, Příčnice u bývalé prodejny
4
5
Malá Čermná, u bývalého domova
důchodců „Nálada“

Čas
15.00 - 15.30
15.35 - 16.05
16.10 - 16.40
16.45 - 17.15
17.40 - 17.55

Sbírat se budou následující druhy odpadu:
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie
a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček,
PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady
odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti.
Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu
až do výše 50.000,- Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní. POZOR: současně s nebezpečným odpadem
budou sbírány i pneumatiky, a to jen z osobních vozů.

SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU PRO MÍSTNÍ OBČANY
(není určen pro podnikatelské subjekty)

v 42. týdnu - říjen 2011 - od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Pondělí 17. 10. 2011 *ve Velkém Dřevíči u bývalé samoobsluhy
v Malé Čermné u bývalého DD „Nálada“
Úterý 18. 10. 2011
*ve Zbečníku, u restaurace „Pod Chlomkem“
v Rokytníku - bývalá hospoda „U Dřeváka“
(od 9.00 do 17.30 hod.)
Středa 19. 10. 2011 *v Hronově ve Dvorské ulici u tvrze
v Žabokrkách před levným nábytkem
Čtvrtek 20. 10. 2011 *v Hronově na Příčnici u býv. samoobsluhy
Na stanovištích označených *) proběhne současně se sběrem objemného odpadu štěpkování přivezených větví vždy v době od 9 do 10 hodin
a od 17 do 17.30 hodin. Prosíme občany, aby větve k seštěpkování přivezli pokud možno v tomto čase.
Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi pouze v uvedené době (ne dříve) a předávali ho obsluze kontejneru.
Budou se sbírat velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nelze
ukládat do popelnic : kusy nábytku, odpad ze zahrad (větve, tráva) a podobné, NE PNEUMATIKY. Nelze odkládat kovový odpad a papír, ty je možno
odvážet průběžně za nádraží firmě TSR Czech Republic s.r.o. a firmě Pumr
Václav tamtéž. Rovněž není určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.
Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, odbor majetek - ing.Genrt,
technické služby nebo pracovník společnosti Marius Pedersen a.s. na tel.
č. 491 428 399 - pan Raich.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní místo: strážník městské policie
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na místo

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Nabízíme:
platové zařazení - 5. platová třída dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
(do úspěšného složení zkoušky)
platové zařazení - 8. platová třída (po úspěšném složení zkoušky)
zajímavou, náročnou a odpovědnou práci s lidmi
dobrý pracovní kolektiv
pracovní poměr na dobu určitou (do úspěšného složení zkoušky),
poté na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu 1. 1. 2012
Požadujeme:
státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
minimální věk 21 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
vzdělání střední s maturitou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
bezúhonnost dle § 4a) zákona 553/91 Sb. o obecní policii
spolehlivost dle § 4b) zákona 553/91 Sb. o obecní policii
zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii
osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i
práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu,
ochotu učit se novým věcem
znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)
řidičský průkaz skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu, číslo telefonu
číslo OP
datum a podpis
K přihlášce nutno doložit:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se vypisovaného
pracovního místa
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného
studia
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 12.00 hodin
dne 14. října 2011 na adresu:
MĚSTO HRONOV, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
(poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Hronov)
Obálku označte „Výběrové řízení – strážník MP – neotvírat“.
V Hronově dne 15. 9. 2011,
Hana Nedvědová,
starostka města, velitel městské policie

Z ČINNOSTI ÚTVARU OBVODNÍHO
ODDĚLENÍ PČR HRONOV
A STANICE ČERVENÝ KOSTELEC
Z činnosti pracoviště Hronov
Obvodní oddělení Hronov – další informace - viz webové stránky
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-hronov-349567.aspx
nebo odkaz vpravo nahoře PČR na portálu města Hronov

Neoprávněně pěstoval marihuanu
Na základě anonymního oznámení pozorného občana dopadli naši policisté Obvodního oddělení Policie České republiky podezřelého, který si
ve skleníku v zahrádkářské kolonii pěstoval 8 rostlin konopí. Odborným
zkoumáním bylo následně zjištěno, že hmota obsahuje 1,8% hmotnostních částic čisté báze delta9-THC, tj. 4,8g, což vysoce převyšuje povolenou mez stanovenou pro technické účely. Pachatel je podezřelý z nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní
látku dle § 285 odst. 1 trestního zákoníku, kde hrozí pachateli trest odnětí svobody až na šest měsíců.
Pachatelem krádeže peněz byl rodinný příslušník
Naši policisté objasnili „neobvyklý“ případ, kdy pachatelem byl
zjištěn rodinný příslušník. Událost se stala tak, že pachatel odcizil
platební kartu, kterou měla poškozená uloženou v peněžence pod
polštářem, a učinil tak celkem 3 neoprávněné výběry z účtu poškozené. Svému rodinnému příslušníkovi tak způsobil škodu ve výši cca
8.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že poškozená měla od prvopočátku
důvodné podezření na svou vlastní rodinu, zaměřilo se vyšetřování
především tímto směrem. V rámci služebních úkonů se pachateli tuto
danou věc podařilo prokázat. Podezřelý se dopustil přečinu neoprávněného držení platebního prostředku dle § 234 odst.1 a porušování
domovní svobody dle § 178 odst.1 a krádeže dle § 205 odst.1 písm.
a), b). V rámci provádění služebních úkonů bylo podezřelému rodinnému příslušníkovi sděleno podezření ze spáchání výše uvedených
přečinů. Toto by však nenastalo, kdyby poškozená nedala souhlas s
trestním stíháním svého rodinného příslušníka. Celá věc byla řešena
ve zkráceném přípravném řízení a poté postoupena na Okresní státní
zastupitelství v Náchodě, kdy pachatel může čekat „ocenění“ svého
jednání nejdéle do 1měsíce.
Chtěl spáchat sebevraždu, policisté byli na místě v předstihu!
V katastru obce Hronov, v lese ve vzdálenosti 40 m od pozemní komunikace, se pokusil poškozený spáchat sebevraždu, a to způsobem,
kterým by své jednání s nejvyšší pravděpodobností dokončil, nebýt našich pohotových policistů a jejich akceschopnosti. Poškozený si chtěl
přivodit rychlou a bezbolestnou smrt otravou výfukovými plyny svého
vozidla. Téměř dvacetiletou praxí zkušený policista přistoupil k násilnému otevření vozidla, a to rozbitím zadního levého okénka u dveří. Poté
hlídka poškozeného z vozidla vyprostila. Poškozený začal na několikeré
plácnutí přes tvář reagovat. Po příjezdu RZS Náchod byl poškozený
stabilizován a převezen na další vyšetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. V rámci následného ohledání místa činu byl ve vozidle nalezen
„dopis na rozloučenou“. Za poslední krátké období evidujeme dva obdobné případy. Obě osoby byly zachráněny a předány do odborné péče
k dalšímu opatření.
Zpráva ke stavu vyšetřování tzv. loupežného přepadení v parku
A. Jiráska v Hronově
V měsíci červenci bylo na hronovském oddělení policie oznámeno loupežné přepadení osoby v parku A. Jiráska, a to v době konání hronovské
pouti. V souvislosti s tímto oznámením, se sděleným způsobem provedení, dále pak s přihlédnutím k řadě ohlasů místních občanů, mimo jiné
i v souvislosti s aktuálně probíranými společenskými jevy řešenými státní
správou a samosprávami, sděluji, že případ je i nadále ve vyšetřování.
S ohledem na věcnou příslušnost věc šetří Kriminální policie v Náchodě. Vzhledem na stav vyšetřování nemohu z hlediska procesu trestního
řízení sdělit více. Co však již dnes mohu potvrdit, je ta skutečnost, že
k žádnému loupežnému přepadení nedošlo a celá skutečnost se na místě
samém odehrála zcela jinak. Počkejme si tedy na konečný stav vyšetřování, kde je ve „hře“ více alternativ.
Za OOP PČR Hronov a stanici Červený Kostelec
npor. Mgr. Pavel ZIMA, DiS
Vedoucí oddělení

„Prvá část října zpravidla povětrnostně náleží do období jasného a ještě poměrně teplého období babího léta. Podle dlouhodobé
řady teplotních měření v Praze-Klementinu se v prvé říjnové dekádě pohybují průměrné denní teploty ještě od 12,3 do 10,5 stupňů
Celsia. V průběhu měsíce ráz počasí však získává stále více podzimní charakter. Kromě celkového poklesu teplot dochází dále ke
zvětšování oblačnosti, prodlužuje se trvání ranních a večerních mlh
a je častější i výskyt mrazíků a mrazů.“
(Zdeněk Vašků: Velký pranostikon)
I v říjnu pokračují kurzy internetu, a to vždy každou středu od 9.30 do
11 hodin pro již přihlášené zájemce.

O kurz byl veliký zájem, proto nás mrzí, že se někteří přihlášení nedostavili a ani neomluvili. Tím ovšem zablokovali místo těm, na které se
při zápisu nedostalo. Kurz byl vzhledem k poskytované dotaci (PIK) ještě
letos bezplatný.
Od 3. do 9. října bude v českých knihovnách probíhat tradiční Týden knihoven ČR. Slavnostní
knihovnický happening proběhne tentokrát v pátek
30. 9. a v sobotu 1. 10. v Ostravě. Sejdou se tam
týden
zástupci českých knihoven a společně absolvují boknihoven hatý program.
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Již v sobotu 1. 10. si u nás můžete zalovit v mini burze knih a časopisů, opět za symbolické ceny. Přístupná bude do odvolání v oddělení
pro dospělé čtenáře.
V pondělí 3. října se bude v mnoha knihovnách nahlas číst (VŘSČ).
U nás to budou pohádky a pověsti Karla Jaromíra Erbena, jehož dvou sté
výročí narození si kulturní veřejnost v listopadu připomene (7.11.181121.11.1870). Číst budou žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ v Hronově. Chcete-li
se zapojit, přijďte. Můžete číst i ze své oblíbené knihy.
Pro školní děti 1. stupně je na tento týden připraveno autorské čtení,
tentokrát z knihy Jitky Friedové (ročník 1985) z Vysoké Srbské u Hronova. Její prvotina Pohádky nejen na dobrou noc určitě rozzáří dětské
obličeje a probudí v nich paní Fantazii, která tak skvěle inspiruje mladou
začínající autorku.
Ve čtvrtek 6. října k nám již podruhé zavítá pan Martin Leschinger
z Říček v Orlických horách. Přednáška nazvaná Malta - středomořská
brána Evropy začíná v 17.30 v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné
činí Kč 35,-.
Využít můžete také roční registraci zdarma a stát se naším novým
čtenářem. Registrace platí pro obě oddělení knihovny v uvedeném týdnu, a to vždy jen pro jednu konkrétní osobu. Zapomnětlivým čtenářům
budou v rámci amnestie odpuštěny sankční poplatky (upomínky), pokud v uvedeném týdnu vrátí dlouho „nedobytné“ vypůjčené knihy.
Nastal čas krátkých dnů a dlouhých večerů. Pokud pro sebe chcete
něco udělat, vejděte do dveří knihovny. Těšíme se na setkání s vámi.
Jaroslava Vítová

Střípky z Justynky
ZÁBAVNÉ DNY

Na konci srpna jsme v domově přivítali pány Petráše a Kopeckého
s pásmem o Vlastu Burianovi „Král komiků přichází“. Celé odpoledne jsme se velmi bavili a zavzpomínali na našeho oblíbeného herce.
Ve čtvrtek 8. září jsme se zúčastnili Sportovních her v DD Lampertice.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách – ruské kuželky a šipky. Poseděli jsme
na terase tamního domova, kde na nás čekalo občerstvení a spousta
zábavy. Děkujeme hlavně personálu domova v Lamperticích za příjemný
a zábavný den.
Obyvatelé domova
Domov odpočinku ve stáří Justynka prošel úspěšně inspekcí kvality
poskytování sociálních služeb. Ráda bych poděkovala celému personálu,
který se na inspekce poctivě připravoval a inspekcí se účastnil. Byl to
opravdu náročný týden pro pracovníky i obyvatele domova. Velké poděkování patří vrchní sestře paní Ireně Ducháčové a sociální pracovnici paní
Iloně Šrejberové.
Jitka Ansorgová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRONOV

Pravidelné bohoslužby v kostele Všech svatých v Hronově: neděle - 8.00
hodin, ostatní dny (kromě středy) - 17.00 hodin.
Posvícenská mše sv. v Rokytníku bude v sobotu 1. 10. ve 14.30 hodin.
Zveme na přednášku historika PhDr. Radomíra Malého na téma:

Dějiny Katolické církve ve 20. století

- pronásledování za nacismu a komunismu, převratné změny v 60. letech.
Přednáška se koná v kostele v sobotu 8. 10. 2011 od 18 hodin.

KYRGYZSTÁN

- ZEMĚ DIVOKÉ PŘÍRODY, DIVOKÝCH KONÍ
A DIVOKÝCH LIDÍ

NAROZENINY

Vyprávění z cesty po této zemi, promítání obrázků.
Kostel Všech svatých, sobota 22. 10. 2011 v 18.00 hodin.
V září jsme v Justynce slavili 102. narozeniny paní Věnceslavy Kejzlarové. Paní Kejzlarová dostala krásný dort. Naší nejstarší obyvatelce
přejeme do dalších let hodně zdravíčka a lásky nejbližších.

Děkujeme všem známým, kamarádům a přátelům za projevenou soustrast při úmrtí pana
Josefa Brahy z Hronova.
Děkuje celá rodina Brahova

Kontakty:
P. Mgr. Jaroslav Jirásek - tel. 491 483 321, 737 755 480,
j.jirasek@centrum.cz
aktuální informace na stránkách: hronov.farnost.cz

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
V HRONOVĚ

Bohoslužby každou neděli v 10.15 hodin.
V úterý schůzky dětí od 16.30 hodin a biblické hodiny v 18.30 hodin
(probíráme 1. list Petrův).
Příprava ke křtu, pastorační rozhovory po osobní domluvě.
Kontakt:
farář Michal Kitta, 737 180 687,
http://hronov.evangnet.cz, hronov@evangnet.cz,
Adresa: Českých bratří 181.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI
Ordinační hodiny: sobota a neděle od 8.00 do 12.00 hodin
1. - 2. 10.
8. - 9. 10.
15. - 16. 10.
22. - 23. 10.
28. 10.
29. - 30. 10.

MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, tel.: 491 423 748
MUDr. Lucie Třísková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, tel.: 491 421 920
MUDr. Jana Vaňková, Manž. Burdychových 325,
Červený Kostelec, tel.: 491 463 421
MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20,
Náchod, tel.: 491 424 524
MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10,
Nové Město n. M., tel.: 491 472 721
MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548,
Velké Poříčí, tel.: 491 482 000

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

PADOLÍ 198, HRONOV - ZBEČNÍK
Bohoslužby každou sobotu, od 9.15 hodin Studium Bible a od 10.45 hodin Kázání.
Každé úterý od 17 hodin VEŘEJNÉ STUDIUM BIBLE.
Kontakt:
kazatel Petr Adame, mobil.: 605 874 765 nebo 774 893 843
e-mail: petr.adame@volny.cz; http://www.casd.cz/hronov

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Pravidelné bohoslužby - v neděli v 8.30 hodin.

Kontakt:
e-mail: faraccsh.hronov@tiscali.cz; tel.: 774 949 498
Adresa: Padolí 240, 549 31 Hronov

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
zateplování budov, sádrokartonářské práce
ZEDNICKÉ
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
realizace rozvodů vody a odpadů
Tomáš Hruška
tel.:608 315 486
e-mail: hrusa.tom@gmail.com
www: tomhruska.blogspot.com

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

DANEŠ FIALA
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MOBIL   

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

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

INTERNETOVÝ OBCHOD S DÁRKOVÝM ZBOŽÍM - MILÉ-DÁRKY
k03-90x130_CMYK.indd 1

17.2.2011 11:48:24

www.mile-darky.cz
Ruční práce - bytové doplňky a dekorace ze dřeva a textilu, malovaná trička, ručně vinuté
skleněné perle, broušené sklo a další.
Možnost osobního odběru zakoupeného zboží v Hronově na Příčnici.

NĚMČINA
výuka, překlady,
tlumočení,
redakční práce,
tvorba textů
v rámci PR-komunikace

- v Hronově a okolí firemní NJ, malé skupiny,
jednotlivci

Mgr. Jana Kittová
tel.: 604 560 368, kittova@seznam.cz
Umíme snížit vaše náklady
na provoz výpočetní techniky

KOUPÍM

Nabízíme:

pozůstalost – půdní veteš. Vyklidím půdu, sklep, byt, dům.

602 270 421

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

x
x
x
x
x
x
x
x

Komplexní služby v oblasti software
Správu počítačových sítí
Správu stanic a serverů Windows a Linux
Řešení havarijních stavů IT
Údržbu síťových stanic
Tvorbu internetových stránek a eshopů
Webhosting
Údržbu domácích počítačů za zvýhodněných podmínek.

Bližší informace:

Firma Tomáš Polák

tel: 774 96 96 11, firma@tomaspolak.cz
www.tomaspolak.cz
Hronov, Riegrova 636

AUTODOPRAVA
– KONTEJNERY
Přistavení a odvoz kontejnerů.
Likvidace odpadů.
Přistavení kontejnerů dle dohody,
velikosti 3 - 10 m3.
Odvoz stavební suti, domovního odpadu
a jiného materiálu.
Dovoz písku, štěrku, betonu,
dřeva a ostatních materiálů.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

montáž zdarma

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

Jan Dudek – Červený Kostelec
Tel. 777 671 671
www.kontejnerove-sluzby.cz

Nabízím
dámské,

kadeřnické
služby
pánské

a dětské

(Kalinův dům Hronov)

Vlasta Klennerová (Špeldová)
Na drahách 924, Hronov
Objednávky na tel: 733 329 356

PRODÁM BYT 2+1
cihlový, v přízemí, na klidném místě v Hronově.
Možnost zřízení zahrádky a přikoupení garáže cca 30 m od bytu.
Tel.: 723 383 823

KAMENIC
AMENICTVÍ
TVÍ
Práce s kamenem všeho druhu

Jiří Smutný
Zbečník 263, Hronov

smu@seznam.cz - tel. 603173075

Prodá
Prod
á m byt 3+1
v Hronově.

Cena Kč 790 tis.
RK NEVOLAT!
Tel.: 777 634 731

Romana Volhejnová

KADEŘNICKÉ
SLUŽBY
Čapkova 241, 549 31 Hronov
(autobusové nádraží)

Objednávky: 605 570 190
PÁNSKÉ-DÁMSKÉ-DĚTSKÉ

Hospůdka
„NA NÁVSI“
ve Velkém Dřevíči

21. října 2011 od 17 hodin
Vás zveme na VEPŘOVÉ HODY.
Celý víkend Vám budeme nabízet teplou
a studenou kuchyni, nebudou chybět kynuté
domácí koláče. Vypravte se procházkou
do Velkého Dřevíče a pokud cestou
prochladnete, zahřejete se u nás hruškovicí
nebo punčem.
Těší se na Vás kolektiv hospůdky „Na návsi“.
Na našich stránkách www.na-navsi.cz
se můžete podívat a nechat si posílat
týdenní menu, zveřejňujeme tam
i různé akce, ke stažení jsou dárkové kupony.
Případnou rezervaci si objednejte
na telefonu 733 181 918.

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.

GASTRO THEO s.r.o.

NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO
Servisního technika pro servis gastronomického zaĜízení ( elektro +
plyn ) a prodej drobného zaĜízení vþetnČ doplĖkového zboží a pĜíslušenství .
Požadavky :
- Ĝidiþský prĤkaz min. skupiny B
- vyuþen v oboru elektromechanik, (silnoproud a slaboproud), praxe v oboru
min. 5 let
- základní zkušenosti v zámeþnických pracích a pĜípadnČ zkušenosti s
opravami plynových spotĜebiþĤ
- komunikativnost s dobrým vystupováním pĜi jednáni s lidmi
- flexibilní pracovní doba s pĜímou úmČrou na platové ohodnocení vþetnČ
odmČny z prodeje zboží
- spolehlivost a odpovČdnost za odvedenou práci vþetnČ svČĜeného zboží
- operativnost v Ĝešení krizových situací
Hlaste se prosím ve firmČ Umlauf u pí. Noskové, na adrese: Hostovského 525,
Hronov nebo na tel. þísle +420 776 007 707

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

StĜední prĤmyslová škola, stĜední odborná škola a stĜední odborné uþilištČ,
Nové MČsto nad Metují, Školní 1377
________________________________________
Vás zve na

DNY OTEVěENÝCH DVEěÍ
pátek 25. 11. 2011 od 14:00 do 18:00 hodin
sobota 26. 11. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin
Pro školní rok 2012-2013 nabízíme:
U ý E B N Í O B O RY:

S T U D I J N Í O B O RY:

18-20-M/01
23-41-M/01
78-42-M/01
23-45-L/01
26-41-L/01
65-41-L/01

Informaþní technologie
Strojírenství
Technické lyceum
Mechanik seĜizovaþ
Mechanik elektrotechnik
Gastronomie

PRO ABSOLVENTY TěÍLETÝCH UýEBNÍCH OBORģ NABÍZÍME:

64-41-L/51
Podnikání – denní nástavba
Podnikání (pro absolventy uþ.oborĤ)

23-51-H/01
St r o j n í m e c h a n i k
23-56-H/01
ObrábČþ kovĤ
23-52-H/01
NástrojaĜ
23-55-H/02
KarosáĜ (autoklempíĜ)
33-56-H/01
TruhláĜ
26-51-H/02
ElektrikáĜ – silnoproud
26-52-H/01
Elektromechanik pro zaĜízení a pĜístroje
29-54-H/01
CukráĜ
65-51-H/01
KuchaĜ – þíšník
Prodavaþ, prodavaþka – smíšené zboží
69-51-H/01
KadeĜník

Telefon: 491 470 15 Fax: 491 470 174
Adresa: 549 01 Nové MČsto nad Metují, Školní 1377
E-mail: info@spsnome.cz URL: http://www.spsnome.cz

nabízí absolventĤm ZŠ
a zájemcĤm o nástavbové studium tyto obory:
 cestovní ruch

 hotelnictví
 hotelnictví

 hotelnictví a wellnes
 hotelnictví a wellness

moderní
cestovnípodnikatel
ruch



 Moderní

podnikatel

cukráĜ
 kuchaĜ
kuchaĜ nebo þíšník
 þíšník
kuchaĜ
– þíšník
 cukráĜ
kuchaĜ
– þíšník pro dietní
 kuchaĜ – þíšník
stravování

Bližší informace: www.hshronov.cz, tel.: 491 483 104, 602 163 890.
Dny otevĜených dveĜí každou stĜedu od 13:00 do 17:00
po pĜedchozím ohlášení na tel.: 602 163 890.

OKÉNKO DO HRONOVSKÉ ŠKOLKY
Zahradní slavnost s klaunem Hopsalínem

Ve středu 14. září 2011 se v hronovské školce uskutečnila zahradní
slavnost s klaunem Hopsalínem. Chtěli jsme tak společně se všemi dětmi
zahájit nový školní rok a ukázat rodičům a kamarádům nově zrekonstruované prostory naší školky.

Celé odpoledne svítilo sluníčko, a tak jsme si do sytosti užili tance,
písniček, her a soutěží. Nechyběl ani konfetový ohňostroj a nafukovací
balonky. Děti také využívaly velkou trampolínu, kterou máme na školní
zahradě, a nové dopravní hřiště.
Všichni jsme si slavnostní odpoledne užili. Dětem zářily jiskřičky
v očích a domů odcházely jen velmi nerady.
Poděkování patří také paní Němečkové, která pro děti připravila sladké občerstvení.
S oblíbeným klaunem Hopsalínem oslavíme v červnu svátek všech dětí.
Děkujeme také fotografovi p. Hurdálkovi za pomoc při prezentaci naší MŠ.
Fotografie ze všech našich akcí jsou k nahlédnutí na www.materskeskoly.cz nebo na http://picasaweb.google.com/skolka.hronov.
Během tohoto školního roku bude umístěna nástěnka v prodejně papírnictví Šefelín, kde budou pravidelně zveřejňovány nové aktuální informace o dění v naší MŠ. Panu Rubešovi velmi děkujeme.
Děti a zaměstnanci MŠ Hronov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRONOV

Znavené slunce.
V mlhavém oparu rán přichází podzim.
Nový školní rok
Letos jsme 1. září přivítali do školy v Hronově 35 nových žáčků, kteří
se budou učit ve dvou samostatných třídách. Slavnostního zahájení školní
docházky se zúčastnila paní starostka Hana Nedvědová, rodiče i prarodiče našich nových žáků, členové školního divadelního kroužku i členové
divadelního kroužku z Domina. Stejně slavnostně jsme přivítali i 4 prvňáčky ve škole ve Zbečníku.

Dětem přejeme, aby školou dobře prošly, rodičům pevné nervy
a pochopení. Ve škole se snažíme vytvářet bezpečné a podnětné prostředí a já věřím, že společným úsilím všechna úskalí, která školní docházku provází, zvládneme.
Adaptační kurz
Hned druhý týden v září se nám podařilo uskutečnit tzv. adaptační
kurz pro žáky 6. tříd. Tento kurz se již dobře zabydlel v našem vzdělávacím programu a máme s ním výborné zkušenosti. Děti společně se
svými učiteli prožili hezké tři dny v areálu dětského tábora v Janovičkách
u Broumova. Počasí sice úplně nepřálo, přesto si děti zasportovaly, poznaly krásy Broumovska, vyzkoušely si svou odvahu v lanovém centru
a zahrály celou řadu společenských her. V průběhu pobytu se určitě
v novém kolektivu lépe poznaly a seznámily se s některými svými učiteli.
Velmi děkuji manželům Freiwaldovým za ochotu a vstřícnou spolupráci,
všem ochotným rodičům, kteří nám pomohli s odvozem zavazadel, a kolegům Věře Daňkové, Tomáši Nývltovi, Petru Málkovi, Radce Kubečkové
a Jitce Šnajdrové za bezchybnou organizaci celého kurzu.
Atletika dětem
V pátek 2. září
se rozjeli žáci 2.
tříd do Nového
Města n. Met. Zazávodili si v pěti
atletických disciplínách. Výkony
některých z nich
byly obdivuhodné.

Eu peníze
školám
V
letošním
školním roce jsme
začali čerpat peníze z projektu
Eu peníze školám,
ve kterém jsme
uspěli. V rámci
projektu se snažíme zlepšit vybavení školy interaktivní a počítačovou technikou a proškolit učitele cizích jazyků. Část prostředků věnujeme na asistenta pedagoga
a na zdokonalení výuky přírodních věd. Přes prázdniny se nám podařilo
kompletně zařídit novou počítačovou učebnu, ve škole máme tři nové
digitální tabule a rozjíždíme výuku ve vzorové digitální učebně. Věřím,
že se nám takto získané peníze podaří smysluplně využít k rozvoji všech
schopností, dovedností a znalostí našich žáků.
Věra Řehůřková

ZUŠ HRONOV
Sraz rodáků
V sobotu 10. 9. 2011 se konal ve Velkém Poříčí Sraz rodáků. Během
dne proběhla řada kulturních a společenských akcí, na kterých se podílela
také naše škola.

Pro zájemce o studium v hronovské škole a jejich rodiče se již připravují kromě Dnů otevřených dveří každou středu od 13 do 17 hodin
také oblíbené tematické prezentační akce. Ve středu 16. listopadu
bude tato prezentace zaměřena na svatomartinské gastronomické tradice, 7. prosince na mikulášské a adventní speciality a 11. ledna 2012
na posvícení.
Pro veřejnost nabídneme v tomto školním roce barmanské kurzy. V minulých letech naše škola ve spolupráci s Českou barmanskou
asociací pořádala velmi zajímavé a poučné barmanské kurzy pro žáky.
Z účastníků těchto kurzů se stali zkušení barmani, kteří úspěšně reprezentují naši školu na soutěžích po celé republice. Absolventi školy mají
díky certifikátu z tohoto kurzu, který platí již v 58 zemích světa, otevřené dveře pro zaměstnání v nejprestižnějších barech nejen u nás, ale
i po celém světě. To je důvod, proč došlo k dohodě s vicemistrem
světa v technice míchání koktejlů a lektorem panem Karlem
Mayerem o uspořádání kurzu pro veřejnost.

Od 9.30 hrál na pódiu na náměstí Dechový orchestr mladých, odpoledne po 14. hodině se představily na stejném místě pěvecké sbory
naší školy - Brumbambulata zahrála Čertovskou pohádku a po nich starší
Brumbambule přednesly svůj repertoár.

Ve společenském sále Obecního domu byla také instalována prezentace našeho výtvarného oboru.
Připravujeme
Datum
Název akce
Místa akce
1. 10. 2011 Koncert DOM
Sczcawno Zdroj
Vystoupení PS na koncertě k 150
15. 10. 2011
Náchod
let založení pěveckého sboru Hron
Informace o ZUŠ Hronov najdete také na www.zushronov.cz
Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

GASTRONOMICKÉ OKÉNKO
HRONOVSKÉ
HOTELOVÉ ŠKOLY
Nový školní rok v hronovské hotelovce
Jako každý rok je 1. září dnem, kdy po prázdninách začíná nová školní
práce. Letošní slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 proběhlo tradičně v Čapkově sále. Mezi hosty této slavnosti byla i starostka města
Hronova paní Hana Nedvědová, která ve městě přivítala nové žáky
a všem popřála hodně úspěchů při studiu. Do 1. ročníku nastoupili žáci
oborů s výučním listem i oborů s maturitní zkouškou. Kapacita tříletého
oboru Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník a Cukrář je maximálně naplněna.
V oboru s maturitní zkouškou poprvé nastoupili kromě tradičních oborů
Hotelnictví a Cestovní ruch i adepti zcela nového oboru Hotelnictví
a wellness. Tito žáci se nyní chystají na první odbornou exkurzi na veletrh wellness. Na příští školní rok připravujeme také novinku – obor s výučním listem Kuchař-číšník se zaměřením na dietní stravování.

Podmínkou přijetí je vyučení v oboru Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník
nebo ukončení hotelové či jiné školy s gastronomickým zaměřením.
Kurz bude probíhat v odborné učebně, minimální počet účastníků je 10,
nabídka platí do konce listopadu. Podrobnější informace na telefonu: 723
378 806 nebo email kozak@hshronov.cz.
A jako „ochutnávku“ barmanských specialit nabízíme tentokrát dva
míchané nápoje.
Podzimní setkání
Tento horký nápoj připravíme z 20 ml
rumu, 20 ml griotky, 40 ml bílého vína (Veltlínské zelené), 100 ml brusinkového džusu.
Na ozdobu použijeme šlehačku a ovoce.
Do sklenice či šálku vlijeme rum, bílé
víno a brusinkový džus. V mikrovlnné
troubě nebo na vařiči zahřejeme, směs
se však nesmí se vařit. Osladíme podle
chuti, poté přidáme griotku a ozdobíme
šlehačkou s ovocem.
Kávový sen
Do sklenice navrstvíme 30 ml vaječného
likéru, 20 ml rumu, 100 ml vychlazené rozpustné kávy a zakápneme smetanou. Můžeme ozdobit vanilkou
Text připravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

ADAPTAČNÍ DEN
ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ
SPŠ HRONOV

LETNÍ TÁBOR 2011 – TÁBOR S LOTRY

Pro žáky 1. ročníků Střední průmyslové školy v Hronově začal nový školní rok 1. září slavnostním zahájením v Sále Josefa Čapka. Hned
druhý den pro ně komise pro prevenci rizikových jevů připravila již
tradiční adaptační den. Koná se v netradičním prostředí a s minimálními
náklady.
Na programu adaptačního dne bylo seznámení žáků s prostředím školy, školním řádem, organizací výuky a dalšími třídními a studijními záležitostmi, prohlídka města Hronova a všech jeho důležitých i historických
míst a seznamovací aktivity v netradičním prostředí hronovské čajovny
Bílý drak. Zde byli žáci uváděni majitelem panem Petrem Korandou velmi profesionálním a poutavým způsobem do tajů pěstování i přípravy
různých druhů čajů spojené s ochutnávkou. Následovaly seznamovací aktivity pod vedením výchovné poradkyně, při kterých netradiční a útulné
prostředí čajovny umocnilo atmosféru programu a nejeden žák při odchodu věděl, že se sem zase vrátí.

V průběhu čtrnácti dnů strávených na tábořišti u Suchdola nad Lužnicí
jsme stihli splout řeku Lužnici i říčku Dračici, navštívit město Třeboň,
sníst kupu kynutých knedlíků, neustále bojovat s dotěrnými vosami a sršni, ale také třeba prožít pravý indiánský rituál v potní chýši.

Smyslem adaptačního dne je seznámit se navzájem, podnítit kamarádské vztahy a odlehčenou formou zmírnit adaptační problémy na nové
prostředí. Děkuji tímto panu Petru Korandovi za velmi vstřícný přístup
při organizaci programu.
Ing. Jitka Vaňková,
výchovná poradkyně
SPŠ Hronov

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Hronov pořádá:

BAZAR
SPORTOVNÍCH POTŘEB
Lyže, lyžařské boty, brusle, hokejová výstroj,
kolečkové brusle, kola, helmy, koloběžky,
dětská vozítka, sportovní obuv, zimní ošacení,
zimní bundy a oteplováky apod.

Jiné oděvy a jinou než sportovní obuv
nepřijímáme!

Celotáborová hra se odehrávala na africké řece Kongo, a tak náš tábor
provázela tropická vedra, spousta koupání a soutěží na říčce Dračici i na
nedaleké pískovně. Jednotlivé družiny dobrodruhů putovaly proti proudu řeky Kongo až k jejím pramenům. Cestou navštěvovaly domorodé
kmeny a zdolávaly mnoho překážek. Musely překonat fyzickou zátěž či
různé problémy vyžadující zručnost nebo logické myšlení. Důležitá přitom byla spolupráce a domluva mezi sebou v družině, a tak nakonec právě díky poznání se navzájem dokázali všichni dobrodruzi na závěr dojít až
k samotným pramenům řeky Kongo a přijmout její tajemství.

POZOR ZMĚNA v příjmu lyží!
- do 120 cm – klasické i carvingové lyže
od 120 cm – pouze carvingové lyže
Místo: ZŠ Hronov - 1.stupeň
šatna – vchod z ulice Jiřího z Poděbrad
Příjem: středa 5. října 2011 od 15.00 do 18.00
Prodej: čtvrtek 6. října 2011 od 15.00 do 18.00
pátek 7. října 2011 od 15.00 do 17.00
Výdej: sobota 8. října 2011 od 9.00 do 11.00
Děkujeme a těšíme se na Vás!
Upozornění:
10% z ceny prodaného zboží ve prospěch SRPDŠ

Akce se vydařila, všichni si uchováme stovky a tisíce zážitků a teď máme
rok na to, abychom z nich čerpali, aby nás v dalším oddílovém roce spojovaly a aby daly základ pro salvu dalších společných oddílových zážitků.
Přiští léto se můžete těšit na náš letní tábor, který se bude konat
v termínu od 11. 8. do 25. 8. 2012 opět na tábořišti u Suchdola nad Lužnicí u krásné říčky Dračice.
Lotři Hronov www.lo3.cz
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Tento fantastický postup je pro většinu hráček navázáním na podobné
úspěchy v mládežnických kategoriích. O tom, zda toto družstvo bude
stačit skvělé druholigové konkurenci, dají odpověď náročná klání. Družstvo již řadu let připravuje „duše“ hronovského volejbalu J. Ševců. Pod
jeho vedením dělají děvčata velké pokroky a věřme, že nejinak tomu
bude i v nadcházející sezoně. Rovněž na ně čekají hned na úvod dva těžké výjezdy do hal soupeřek, nejprve okresní derby v Náchodě, na které
navazuje pro změnu krajské derby v Hradci Králové s místní Slavií.
Hronovští diváci se mají rozhodně na co těšit. Oba druholigové týmy
budou nastupovat k domácím utkáním tzv.na střídačku. Obě B-družstva
budou rovněž nastupovat k domácím utkáním stejným způsobem.
Program domácích utkání družstev VK Hronov v hale ZŠ
do konce roku 2011:
začátky (hod.)

Pořadatel: Okresní svaz rekreačních sportů a KVT v Náchodě pod záštitou městských úřadů v Náchodě a Hronově a Obecního úřadu ve
Velkém Poříčí
Datum konání: sobota 22. října 2011, start v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy
Prezentace: V sobotu 22. října 2011 od 7.00 do 9.30 hodin
v závodní kanceláři na MÚ Náchod - městská radnice na náměstí T. G.
Masaryka v Náchodě
Více informací najdete na www.hronovnachod.cz.
Letos opět bude městem Hronovem vyhlášena cena pro nejrychlejšího Hronováka a Hronovačku. O zařazení do této kategorie rozhoduje
místo bydliště. V loňském roce ze závodníků, kteří do kolonky „město“
vyplnili Hronov a v Hronově také mají trvalé bydliště, byl nejrychlejší
Jiří Petr (celkově 49.), který zvítězil již třikrát za sebou, a Veronika
Ročková (celkově 178.), ta vyhrála poprvé a překazila radost své mladší
sestře Haně, která vyhrála předchozí dva ročníky.
Přijďte se podívat, jestli Jiří Petr bude pokračovat ve vítězné sérii nebo
jak dopadne souboj sester Ročkových letos.
Msjt

DVĚ DRUHOLIGOVÉ SOUTĚŽE
V HRONOVĚ

Jak se již stalo dobrou tradicí, startují první říjnový víkend ligové volejbalové soutěže. A oddíl VK Hronov v nich bude mít poprvé v historii dva
zástupce. Po mužích, kteří se v této kvalitní konkurenci pohybují již řadu
let, si vybojovaly zcela nečekaně v loňském ročníku příslušnost k ligové
společnosti i ženy.
O vysoké úrovni hronovského volejbalu rovněž svědčí účast dalších
dvou družstev v nejvyšších krajských soutěžích. Mužské Béčko by mělo
být jednak zásobárnou a zároveň i přestupní stanicí pro místní borce na
cestě do prvního týmu. B-družstvo žen je kompaktní kolektiv, který jen
v mírně obměněném složení působí v krajském přeboru řadu let.
První družstvo mužů se v loňském roce nevyhnulo záchranářským
problémům a i v letošní sezoně bude cíl jasný – klidný střed tabulky.
Nicméně pro tento kolektiv to za stávajících podmínek nebude nic jednoduchého. Kádr proti minulé sezoně opustil pro zranění J.Melichar,
J.Kubeček bude pobývat celý rok v zahraničí, J.Ševců se po postupu
dívek do 2.ligy bude více věnovat trenérské práci a jeho účast při utkáních mužů bude omezená. Proto přichází čas pro nadějné hronovské
mladíky, kteří by měli chytit svoji příležitost tzv. za pačesy. Dobrou
zprávou je, že u družstva nadále zůstává zkušený trenér Kučera. V jeho
rukách bude konečný výběr hráčů pro Áčko, příprava probíhala společně pro všechny členy bývalého prvního i druhého týmu. Kádr bude
pravděpodobně doplněn o dva hráče z Rychnova – mladého Sommera
a v Hronově již dříve působícího Staníka. K optimismu bohužel nevybízí
již tradičně těžký los, kdy Hronovští zajíždějí k prvním dvěma duelům
do hal soupeřů.
Poměrně mladý a nesmírně pracovitý ženský kolektiv projde doslova
zkouškou ohněm. V posledních třech sezonách se posunul z okresního
přeboru přes obě krajské soutěže až do 2.ligy.

Sobota 8.10.2011
9.00+13.00

VK Hronov B

Orel jednota H. Králové

KP I - ženy

11.00+15.00

VK Hronov B

Slavia H. Králové B

KP I - muži

Sobota 15.10.2011
9.00+13.00

VK Hronov A

Baník Vamberk

2.liga - ženy

11.00+15.00

VK Hronov A

VK Choceň

2.liga - muži

Sobota 22.10.2011
9.00+13.00

VK Hronov B

Sokol H. Králové

KP I - ženy

11.00+15.00

VK Hronov B

Spartak Vrchlabí

KP I - muži

Sobota 5.11.2011
9.00+13.00

VK Hronov A

Bohemians Praha

2.liga - ženy

11.00+15.00

VK Hronov A

Sokol Č. Třebová

2.liga - muži

Sobota 12.11.2011
9.00+13.00

VK Hronov B

TJ Jičín

KP I - ženy

11.00+15.00

VK Hronov B

TJ Jičín

KP I - muži

TJ Dvůr Králové n.L.

KP I - muži

Sobota 19.11.2011
11.00+15.00

VK Hronov B

Sobota 26.11.2011
9.00+13.00

VK Hronov A

Sokol Žižkov I B

2.liga - ženy

11.00+15.00

VK Hronov A

Jiskra Ústí nad Orlicí

2.liga - muži

Sobota 3.12.2011
9.00+13.00

VK Hronov B

Lokomotiva Trutnov

KP I - ženy

11.00+15.00

VK Hronov B

SK Janské Lázně

KP I - muži

Sobota 10.12.2011
9.00+13.00

VK Hronov A

ABC Braník

2.liga - ženy

11.00+15.00

VK Hronov A

VK Pegas Znojmo

2.liga - muži

Hráči i hráčky oddílu VK Hronov se těší na hojné návštěvy svých příznivců v nadcházející volejbalové sezoně 2011/2012.

INFORMACE ZE SOKOLA HRONOV

ROZVRH CVIČENÍ - SOKOL HRONOV - SOKOLOVNA
RODIČE S DĚTMI - ČTVRTEK 16.30 - 17.30 hodin
Cvičení pro nejmenší formou písniček, říkanek, her, cvičení na dětském
nářadí pod dohledem rodičů. Pro děti od 2 - 4 let.
Cvičitelky: Iva Šretrová, Marcela Valášková
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - ČTVRTEK 15.30 - 16.30 hodin
Děti se učí obratnosti, postřehu, samostatnosti, základům cvičení na nářadí, atletice prostřednictvím her. Pro děti od 3 - 6 let.
Cvičitelky: Lída Poláková, Jana Genrtová
MLADŠÍ ŽACTVO - STŘEDA 16.00 - 17.00 hodin
Všestranné cvičení společné pro dívky a chlapce. Učí se základům gymnastiky, atletiky, míčovým hrám, hrají závodivé hry. Cvičení je zaměřeno
na zdravý vývoj dětí jak ze zdravotního, tak i psychologického hlediska
a k získání obliby ke sportování a pohybu. Pro děti 1. - 4. třídy.
Cvičitelka: Věra Křivohlávková
STARŠÍ ŽACTVO - ÚTERÝ 18.00 - 19.00 hodin
- ČTVRTEK 17.30 - 19.00 hodin
Společné pro chlapce a dívky. Gymnastické cvičení na zemi i na nářadí,
míčové hry, cvičení s hudbou, orientační běhy, průprava lehké atletiky
s důrazem na zdravotní aspekty.
Pro mládež od 5. - 9. třídy i starší.
Cvičitelky: Alena Vašínová, Alena Bohadlová
DOROST A ML. ŽENY A MUŽI - PÁTEK 18.30 - 20.00 hod.
Gymnastická cvičení na koberci i nářadí v tělocvičně.
Cvičitel: Milek Bohadlo
MUŽI A ŽENY - PÁTEK 20.00 - 22.00 hodin
Odbíjená. Cvičitel: Jiří Kulda ml.
ŽENY VĚRNÁ GARDA - STŘEDA 17.30 - 18.30 hodin
Cvičení pro ženy seniorky, ale stále mladé srdcem. Umírněné cvičení
s hudbou, na podložkách na zemi, na velkých míčích, na židlích, na nářadí
(lavičky, ribstole), relaxační cvičení, ale i společné vycházky do přírody,
výlety, společné pobyty v lázních a na horách. Pro ženy zralého věku.
Cvičitelky: Hana Králová, Zdena Goisová
ŽENY - ČTVRTEK 19.30 - 20.30 hodin
Cvičení s hudbou, zdravotní a relaxační metody. Dobrá parta a veselá
nálada, společné návštěvy kulturních akcí, samostatné akce v tělocvičně.
Určeno pro ženy věčně středních let.
Cvičitelka: Jitka Janovská
ŽENY ZLATÉHO VĚKU - PONDĚLÍ 18.30 - 20.00 hodin
Cvičení s hudbou, s velkými míči, malými míčky, šátky, gumami, hůlkami,
na židlích atd. Dominuje zdravotní tělesná výchova zaměřená na bolesti
bederní, hrudní a krční páteře, bolesti kloubů. Feldenkraisova metoda,
relaxace. Vycházky, výlety, společné návštěvy divadla, kulturních akcí,
vzdělávacích akcí, veřejná vystoupení. Pro ženy nad 50 let.
Cvičitelka: Jana Ševců
Roční poplatky:
Děti a mládež do 18 let Kč 200,-, senioři starší 65 let Kč 200,-, druhé
a další dítě v rodině Kč 100,-, dospělí Kč 400,-.
Začátek cvičebního roku - 19. září 2011.

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - SLETOVÁ ŠTAFETA 2011
V roce 2012 bude uspořádán XV. všesokolský slet v Praze při příležitosti
150 let založení SOKOLA.
Záštitu nad oslavami založení Sokola převzal prezident Václav Klaus.
První sportovní akcí bylo uspořádání SLETOVÉ ŠTAFETY, která proběhla v sobotu 24. září 2011, kdy členové naší jednoty /běžci a cyklisté/
předali štafetový kolík v sídle Župy v Náchodě. Trasa štafety na území
naší župy byla ukončena ve Vlkově, kde byl štafetový kolík předán Župě
Orlické. Sletová štafeta byla slavnostně ukončena v neděli 25. 9. 2011
v 18 hodin u Tyršova domu v Praze.
Sletová štafeta tak symbolicky odstartovala nácvik skladeb a celý sletový
rok před XV.všesokolským sletem 2012.
Výbor Sokola Hronov

Vážení, máme tu podzim v plné parádě, tak se porozhlédneme po zahradě.
Nejdříve půjdeme k jahodám. Rostlinám odebereme narostlé šlahouny
a řádně rostliny očistíme, okopeme a pohnojíme. Na podzim hnojíme
superfosfátem a síranem draselným, ne draselnou solí, ta je vázaná na
chlor. První dvě sazenice můžeme použít na doplnění chybějících rostlin.
Sázíme je do hnízda po 2-4 sazenicích najednou.
Vyrýváme gladioly, jiřinky, acidathery, tygřice a další cibulovité rostliny. Sázíme tulipány, hyacinty, krokusy a další. Po třech až čtyřech letech
přesazujeme lilie. Pozor – lilium candidum má jediná nárok na vápno
/8-9,5 PH/.
Začneme sklízet zeleninu. Sklízíme mrkev a petržel, celer, vše i s matičkou, aby nám po uskladnění do sklepa zelenina nezahnívala. Košťáloviny po zbavení listů zakládáme s kořeny do písku, aby vydržely co nejdéle
čerstvé.
Tam, kde chceme z jara sázet cibuli, česnek, mrkev, petržel, pastiňák,
ryjeme /ne vidlemi/ na hrubou brázdu a nehnojíme. Naopak tam, kde
chceme sázet košťáloviny, celer, brambory, dobře půdu vyhnojíme. Fazole a hrách hnojit nepotřebují. Pro zimní spotřebu si vyryjeme dostatek
póru.
Dáme se do stromků. Jestli budeme sázet stromky nové, sázíme po
jádrovinách peckoviny a naopak. Říkáme tomu jednostranně využitá zem.
Pro nové stromky děláme díru na dva rýče, na dno dáme obrácený drn.
Nedáváme hnůj, který by mohl spálit kořeny. Krček /část, kde je očkovaný/ musí být aspoň 10 cm nad zemí. Po zasazení ihned zastřihněte na
3-5 oček. Na podzim sázíme broskve, meruňky a vinnou révu. Kořeny
začínají sát, až když se půda prohřeje na 7-9 stupňů. Rostlina by nám nezmrzla, ale vyschla mrazem.
Citrusy před mrazem uklidíme do chladna, třeba do světlého sklepa,
ale ne do teplé místnosti. To by se citrusy zbytečně vyčerpávaly a z jara
nám nasadily pěkné květenství.
Muškáty a fuchsie před mrazem ukliďte do bezmrazé místnosti /chodba nebo světlý sklep/.
To je pro tentokrát vše a příště si povíme něco o pokojových rostlinách. Ať se vám daří.
Josef Bartušek

POZVÁNÍ DO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
PUTOVÁNÍ RODNÝM KRAJEM ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI
středa 26. října 2011 v 18.00 hodin - Malý kulturní sál, vstupné Kč 25,Pořad sestavený podle Sagen der Herrschaft Nachod in Böhmen spisu, který r. 1839 vydal hronovský ranhojič Marek Teller (pro tento
pořad prvně přeloženo z německého švabachu), dále knihy Davida Antonína Nývlta z r. 1736 a dalších děl. Tohoto roku správce náchodského panství, strýc Antonína Nývlta Rychetského, vůdce selského povstání
z r. 1775, vydal pod názvem „Prospěšný potok vod…“ záznam o vzniku
a původu jmen vsí či městeček. Nevyhnul se ani pověstem, a to v podobě, jak je sám znal. Hlavně však, jako současník, podrobně vylíčil objevení
studánky, jejíž zázračná voda zavdala důvod ke stavbě lázní, ze kterých
později povstaly Malé Svatoňovice.
Hudební částí programu je nově objevená kramářská píseň o Heřmanovi z Vizmburku prezentovaná Muzikusy tak, jak byla s obrázky předkládána obecenstvu o poutích a posvíceních na přelomu 18. a 19. století.
Filmové ukázky jsou výňatkem z celovečerního filmu „Devět křížů
a jiné pověsti“, jehož premiéra bude v pátek 4. listopadu 2011 ve rtyňském kině.

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
- od neděle 2. 10. 2011 začíná pro děti opět florbal
v rokytenské sokolovně
- každou neděli od 17 hodin
- v případě dotazů tel.: 723 416 599

BRUSLENÍ
PRO
VEŘEJNOST
čtvrtek

od

16.00

do

18.00 hod.

sobota

od

13.30

do

15.30 hod.

neděle

od

14.00 do 16.00 hod.

vstupné
předškolní děti
nebruslící
nebruslící bez dítěte
permanentní vstupenka
10x vstup
Sezona

Kč 25,-Kč 10,-Kč 5,-Kč 20,-Kč 200,--

začíná 2. října 2011
končí 28. února 2012

KULTURNÍ DŮM ŽĎÁRKY
KONCERT SKUPINY ALKEHOL
PŘEDKAPELY: INPAIN, NANOVOR

hlavním partnerem akce - pivovar Primátor Náchod
Začátek akce 29. 10. 2011 v 17.30 hodin
Svozy autobusů z Náchoda, Č. Kostelce a Police n. M. zajištěny.
Více informací na www.ceskekoncety.estranky.cz
Předprodej vstupenek od 20. 9. 2011 v Tipsportu Hronov, informačních
centrech Náchod a Červený Kostelec a v hospodě „Na Kopci“ ve Vysoké Srbské.
Cena vstupenek v předprodeji Kč 150,-, na místě Kč 200,-.

REGIONÁLNÍ MUZEUM V NÁCHODĚ

Přehled kulturních akcí pořádaných v měsíci říjnu 2011
Pavel Šimek, Radka Šimková, Romana Šimková, Veronika Šimková, Tomáš Brokl: Bez rozměru
(keramika, akvarel, sklo, mozaika, tempera, tiffani, fotografie, akryl)
Ve dnech 5. až 30. října 2011 mohou návštěvníci v budově stálé expozice
muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu prací rodiny Šimkových, které jsou tvořeny nejrozmanitějšími výtvarnými
technikami. Vernisáž proběhne v úterý 4. října 2011 v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Variace.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do 15. října 2011 je možno ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu prací výtvarného oboru žáků
Základní umělecké školy J. Falty v Náchodě, která je pořádána u příležitosti znovuotevření výstavní síně a výročí 60 let od založení této školy.
Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9-12; 13-17 hod., v sobotu
8-12 hod.
Vybráno z muzejních depozitářů…
Místopisná, religiózní, portrétní vyobrazení a motivy z českých
oper na sbírkových předmětech
Ve dnech 25. 10. až 26. 11. 2011 bude probíhat ve výstavní síni muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstava sbírkových předmětů se zajímavými místopisnými, náboženskými a portrétními vyobrazeními, která by
rozhodně neměla ujít vaší pozornosti. Otevřeno je denně mimo neděle
a pondělí 9-12; 13-17 hod., v sobotu 8-12 hod.
Hronov
Alois Jirásek a Hronov
Do 29. října 2011 je možno v předsálí Sálu Josefa Čapka v Hronově navštívit výstavu věnovanou spisovateli A. Jiráskovi, která je pořádána u
příležitosti výročí 160 let od jeho narození.
Otevřeno bude pondělí až pátek 9-12, 12.30-16 hodin.

Správa CHKO Broumovsko
ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice
pořádá 8. 10. 2011
exkurzi pro veřejnost

DO LESŮ JAVOŘÍCH HOR

Registrace v Regionálním informačním centru
v České Skalici nejpozději 6. 10. 2011.
Registrační poplatek je Kč 20,- na osobu.
Autobus z Hronova odjíždí v 8.10 hodin z autobusového nádraží.
Více na tel.: 491 453 870 nebo infocentrum@ceskaskalice.cz

Dne 30. září 2011 oslavila paní
Hedvika Vajsarová
krásné 90. narozeniny.
Všechno nejlepší a hodně zdraví
jí do dalších let přejí
syn, dcera s rodinou a vnuci
s rodinami.

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
SOBOTA 8. 10. 2011
Hronov, náměstí
Velký Dřevíč, u býv. samoobsluhy
Rokytník, u býv. hostince
Žabokrky, u požární zbrojnice
Zbečník, u hostince „Pod Chlomkem“
Zbečník, „U Draboňů“
Žďárky, u Obec. úřadu
Malá Čermná

8.30 - 9.15
9.20 - 9.40
9.45 - 10.05
10.05 - 10.15
10.20 - 10.35
10.40 - 11.00
11.10 - 11.50
11.55 - 12.05

Vakcinace psů proti vzteklině je ze zákona povinná, nenavštívili -li jste
ještě svého veterináře, můžete využít této příležitosti. Cena samotné
vakcinace proti vzteklině je Kč 120,-. Pes musí přijít v doprovodu osoby
starší 15 let a být opatřen vodítkem a náhubkem.

VYFOŤTE STROM
A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE

Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice vyhlásilo fotografickou soutěž pro děti na téma Můj strom. Zúčastnit se mohou žáci
všech věkových kategorií navštěvující základní školu.
Pokud rádi fotíte, pošlete nám svoji práci s krátkým popiskem, uvedením lokality a odůvodněním, proč jste si ten který strom zvolili. Maximální počet na jednoho autora je 5 fotografií.
Fotografie v tištěné podobě přineste do Regionálního informačního
centra v České Skalici, fotografie v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu: ekoporadna@centrumrozvoje.eu, a to nejpozději do
12. října 2011. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a školu, kterou navštěvujete.
Soutěž realizujeme v rámci osvětové akce Slavnost stromů, která se
uskuteční v sobotu 15. října 2011 ve Vile Čerych v České Skalici. V průběhu dne bude vysazeno několik stromů a keřů a uskuteční se zajímavý
doprovodný program. Tímto jste všichni srdečně zváni!
A právě v den konání Slavnosti stromů budou došlé práce vystaveny
ve Vile Čerych. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků a autoři nejlepších fotografií budou odměněni, proto se nezapomeňte dostavit!
Těšíme se na Vaše umělecké výtvory.
Akce probíhá v rámci projektu „Zahrada plná zážitků“ podpořeného
z Fondu T-Mobile a projektu „Zážitková zahrada Vily Čerych - působivý prostor pro aktivity EVVO“ podpořeného Ministerstvem životního
prostředí.
Za Centrum rozvoje Česká Skalice
Helena Hamanová

Sobota 1. října 2011 v 16.00 hodin
Sál Josefa Čapka Hronov

Pondělí 24. října v 8.30 a v 10.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

PRODLOUŽENÁ LEKCE
TANEČNÍCH 2011
Přijďte podpořit své příbuzné, známé a kamarády
na jejich pouti tanečním uměním.
Vstupné: Kč 50,Běžné lekce
probíhají:
8., 15., 22. a 29. října 2011
Vstupné: Kč 40,-

Sobota 15. října v 19.00 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

IV. hra v předplatném
Divadelní agentura Sophia Art
Vás srdečně zve na divadelní představení

AGNES BELLADONE

KDYŽ JDE KŮZLE
OTEVŘÍT

Pohádka pro děti od 3 do 9 let
Nápaditě zpracovaná pohádka s patřičnou dávkou humoru.
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi, kterému se nepodařilo přes veškerou snahu kůzlátka přechytračit.
Vstupné: Kč 40,-

Do 28. října 2011

foyer Sálu Josefa Čapka Hronov
Regionální muzeum v Náchodě a KIS Hronov zvou na výstavu

ALOIS JIRÁSEK
A HRONOV

u příležitosti výročí 160 let od jeho narození

Výstavu věnovanou spisovateli
A. Jiráskovi
si mohou návštěvníci prohlédnout
ve foyeru Sálu Josefa Čapka v Hronově.
Otevírací doba: Po - Pá, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin.
Vstupné: dobrovolné

Životní příběh zbožňované herečky
Slavná herečka na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, zneužívaná
obchodníky s uměním a novináři, odkrývá tajemství svého
mistrovství. Vidí svět divadla jako koridu, jako strhující boj
o život a krásu. “Magický kruh” - dvě těla. Býk a člověk. Dvě těla,
mezi nimiž by nepropadl plátek růže. Okamžik absolutního
vytržení, úžasné bolesti a radosti zároveň. Boj. A my všichni
jsme s nimi. Nejlepší francouzská hra roku. Hra duchaplného
humoru, napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu.
Divadlo plné života, život jako oslnivé divadlo.
Vstupné: Kč 190,- 180,- 170,Předprodej v IC Hronov, náměstí Čs. armády 500,
rezervace na tel.: 491 483 646

PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 3. listopadu v 19.00 hodin

POSEIDON

- PODZEMNÍ LABYRINT
Výprava do nitra pískovcových skal

Roman Mlejnek
Beseda s promítáním filmu o pozoruhodném systému
podzemních prostor, který dlouho unikal pozornosti.
Film Vás zavede na dobrodružnou speleologickou výpravu
do podzemního bludiště, kam se běžný návštěvník nedostane.
Upoutávku na film je na www.podzemnisystemposeidon.cz.
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