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Kulturní a informační středisko Hronov
Vás zve na tradiční

DĚTSKÝ DEN

Rodinné odpoledne plné soutěží, vystoupení i překvapení.
Pro nejmenší k dispozici trampolína
i skákací hrad zdarma.
Vstup volný!

DOPRAVNÍ INFORMACE

Oprava krytu vozovky silnice II/303 v úseku
Hronov - Žabokrky se bude provádět v termínu
od 21. 5. do 15. 6. 2012. Podrobnější informace včetně mapy najdete na webových
stránkách města www.mestohronov.cz nebo na úřední desce městského úřadu.

DŘEVÍČSKÁ LÁVKA
DĚTSKÁ STAGE

Moderují Lucie a Tomáš Peterkovi
12.30

prezence soutěžících

14.00

první část akrobatického vystoupení

14.15

začátek soutěžního klání
v kategoriích dvojice a jednotlivci

DĚTSKÁ STAGE
– divadlo, soutěže, skákací hrady a další zábava
Vstupné: 50,-Kč, děti a soutěžící zdarma

- ADBT trampolína pro diváky k dispozici od 12hod !
19.00

koncert TRILOBEAT
vzpomínka na Jiřího Schelingera (bigbeat Hronov)

20.30

taneční zábava

se skupinou NANOVOR

Soutěžní klání o zajímavé ceny

- divadlo, soutěže, skákací hrady a další zábava
Vstupné: Kč 50,-, děti a soutěžící zdarma
Soutěžní klání o zajímavé ceny
v rámci mikroprojektu
„Hrajeme si, tančíme, bavíme se společně“ CZ.3.22/3.3.02/10.02141
Součástí Dřevíčské lávky bude i akrobatická
show profesionálního týmu Lukáše Vokatého.
Předvedeme vám 3násobná salta až v 8 metrech nad zemí, která si můžete sami bezpečně
vyzkoušet díky jedinečné bungee trampolíně
ADBT.

Vážení spoluobčané,
na podzim loňského roku jsem ve svém příspěvku vyjádřila naději na přijetí novely zákona
o rozpočtovém určení daní, která by měla přinést více finančních prostředků do našeho rozpočtu.
Dohoda nad konečnou podobou novely zákona trvala vládě více než půl roku a je zřejmé, že najít
kompromisní a všemi akceptovatelné řešení nebylo vůbec jednoduché. Důležité však je, že v minulých dnech vláda návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní schválila. V červnu by měla být
novela projednána ve Sněmovně, následně pak v Senátu. Zákonodárci předpokládají, že by měla
vejít v platnost od 1. 1. 2013. Podle dostupných informací je přijetí novely podporováno nejen
koalicí, ale i ostatními stranami. Stejně jako dosud budu projednávání tohoto zákona bedlivě sledovat. A proč mi na něm vlastně tak záleží? Pro město Hronov má zcela zásadní význam. Obdrželi
bychom od státu ročně cca o 13 mil. korun více než nyní!!! Velmi by nám pomohly. Seznam toho,
co je potřeba udělat, je hodně dlouhý!
Právě s ohledem na trvalý nedostatek finančních prostředků se stále snažíme hledat možnosti
získání peněz z různých evropských fondů. Je to poměrně složité, protože se nacházíme na konci programovacího období 2007 – 2013, takže v některých dotačních titulech již peníze nejsou.
V současné době připravujeme žádost na získání dotace z „Programu rozvoje venkova“, konkrétně
z dotačního titulu „Investice do lesů“. Odbor majetek ve spolupráci s panem Soldánem vytipoval
vhodné lokality a žádost bude obsahovat rekonstrukci mostku v lese směrem na Žďárky, opravu
lesní cestu v Rokytníku Na Zada a opravu retenční nádrže na konci Rokytníka ve směru ke křižovatce Červený Kostelec – Stárkov.
Další dvě žádosti bychom v září letošního roku chtěli podat v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika. Připravujeme je společně
s naším partnerským městem Kudowa Zdroj. První se týká oblasti životního prostředí, konkrétně
pak třídění odpadů a nakládání s nimi. V rámci projektu bychom chtěli upravit kontejnerová stání
na tříděný odpad, a to nejen v Hronově, ale také v okrajových částech. Chtěli bychom také upravit
prostranství v technických službách, které slouží jako separační místo. V rámci projektu by také
došlo k vybudování venkovní učebny ve školním sadu hronovské školy. Probíhala by zde výuka
týkající se ochrany životního prostředí. Rádi bychom také vydali propagační materiál, ve kterém
by všichni občané Hronova našli potřebné informace o třídění odpadů, o provozu separačního
místa atd.
Druhý projekt, který chceme společně s městem Kudowa Zdroj realizovat, se týká dokončení
rekonstrukce zimního stadionu v Hronově a vybudování atletické dráhy a doskočiště u základní
školy ve městě Kudowa Zdroj. Záměr jsme byli v minulých dnech s panem starostou z Kudowy
Zdroj společně konzultovat na Společném technickém sekretariátě v Olomouci, kde nám bylo
projektovými manažery doporučeno, jak dále postupovat. Město Hronov má na dokončení rekonstrukce zimního stadionu velký zájem, ale není v našich silách ji realizovat pouze z vlastních zdrojů. Město má na dokončení zimního stadionu zpracovánu projektovou dokumentaci, má i platné
stavební povolení. Předpokládané náklady na vybudování nových šaten, sociálního zařízení, zázemí
pro rolbu atd. se pohybují okolo 20 mil. korun. V rámci projektu nemůžeme žádat dotaci na celou
rekonstrukci, ale pouze na její část, a to cca ve výši 6 až 8 mil. korun. Při jednání v Olomouci jsme
se také dozvěděli, že poskytovatel dotace při hodnocení žádostí postupuje mnohem přísněji, než
tomu bylo v minulých letech. Jen připomínám, že jsme společně s polským partnerem realizovali
v rámci velkých investičních projektů rekonstrukci městské knihovny, úpravy v mateřské škole
v Hronově, projekt cyklostezek i cyklotras. Přála bych si, abychom byli úspěšní i s výše uvedenými
žádostmi. Práce na jejich přípravách jsou na samém začátku. Byly ustanoveny pracovní skupiny,
jejichž členové mají za úkol vše připravit tak, abychom v září mohli žádosti podat. To, zda budeme
úspěšní, se dozvíme až před koncem letošního roku.
Vážení spoluobčané, v minulém čísle unásku jsem avizovala, že do Hronova přijede z Pardubic na
jednání regionální ředitel České pošty, s. p., Ing. Rastislav Horáček. Po delší době jsem měla pocit,
že zástupce „pošty“ své práci rozumí a má snahu řešit vzniklé problémy. Přislíbil pomoc ohledně
probíhajícího soudního jednání mezi městem a „poštou“ i projednání kauzy nedokončené výstavby
pošty na hronovském náměstí. Zlepšení dopravní situace před hronovskou poštou jste jistě všichni
zaznamenali. Pan ředitel na místě samém ihned pochopil, proč v tomto prostoru městská policie
řidiče za zbytečně dlouhé stání pokutuje.
Vážení spoluobčané, v závěru svého příspěvku se na Vás obracím s velkou prosbou o pomoc.
Jistě mnozí z Vás pomáhají prostřednictvím různých nadací a sdružení těm, kteří pomoc potřebují.
Zřejmě většina z Vás netuší, že v Hronově žije malý sedmiletý kluk Filípek Kněžourek, který naši
pomoc velmi potřebuje. Velmi vážně onemocněl vloni v létě, kvůli nemoci a náročné léčbě nemohl
nastoupit do první třídy. Ke zlepšení jeho zdravotního stavu by výrazně přispěl pobyt v rehabilitačním centru v Piešťanech, který však stojí Kč 100.000,-- na 21 dnů a zdravotní pojišťovna na
něj nepřispívá. Snažím se rodině pomoci a velmi děkuji všem, kteří mou prosbu o pomoc vyslyšeli
a Filípkovi na pobyt přispěli – kolegové zastupitelé, zaměstnanci úřadu, Justynky, obyvatelé Kalinova domu a mnoho dalších. Prosím i Vás ostatní, abyste malému Filípkovi pomohli. Podrobné
informace získáte na www.filipknezourek.cz, přispívat můžete na účet číslo 35-6119680207/0100,
v. s. 0503302888. Za jakoukoliv pomoc Vám předem jménem svým i jménem rodiny moc děkuji.
V úctě
Hana Nedvědová

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA HRONOVA - KVĚTEN
(VÝTAH)
RM schvaluje
pro účely přeúčtování jiným obcím částky neinvestičních výdajů na 1 žáka pro rok
2012, a to pro žáky plnící povinnou školní
docházku v Základní škole a Mateřské škole
Hronov, okres Náchod na 1. stupni (1 - 5.
ročník) ve výši Kč 7.326,00 na jednoho žáka
a rok, na 2. stupni (6. - 9. ročník) ve výši
Kč 7.090,00 na jednoho žáka a rok a pro
žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres
Náchod, ve výši Kč 12.380,00 na jednoho
žáka a rok; náklady jsou v souladu se zákonem
přeúčtovávány těm obcím, které vlastní školu
nemají, proto jejich děti navštěvují hronovskou
a dřevíčskou školu
ceník na využití Wikov arény od května do
září 2012 dle návrhu odboru sportovní a rekreační zařízení; ceny za využití budou účtovány ve stejné výši jako v loňském roce, ceník je
k dispozici na www.mestohronov.cz
cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok
2012 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); cena
za ubytování zůstává ve stejné výši jako v roce
2011
otevření hotelu Radnice pro rok 2012 při
akcích, které jsou pořádané městem nebo
město je spolupořadatelem, a to při: sportovních hrách Rubena, hokejbalovém soustředění mládeže z hokejbalového svazu
Pardubického a Královéhradeckého kraje
a divadelním festivalu Jiráskův Hronov; mimo
uvedené akce je hotel uzavřený
záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči,
o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od
1. 6. 2012 do 31. 10. 2012, případně dle
dohody se zájemcem dobu užívání smluvně
upravit, s podmínkou složení pětiměsíčního
nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,;
pronájem restaurace se zkomplikoval pádem
stropního podhledu na konci měsíce dubna; naštěstí byla restaurace uzavřena, nikdo v ní nebyl
přítomen
podání žádosti na získání dotace z evropských fondů „Program rozvoje venkova“,
konkrétně na dotační titul – Opatření I.1.2 –
Investice do lesů, prostřednictvím Ing. Tomáš
Ruprich - dotační a realitní kancelář, Hradec
Králové; bližší informace v okénku starostky
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2012
ve výši Kč 5 000,-- organizaci JUNÁK – svaz
skautů a skautek ČR, středisko Náchod
s tím, že příspěvek bude použit výhradně na
činnost hronovské družiny Hronovští grošáci, kterou zastupuje paní Jana Kittová

RM neschvaluje
snížení nájemného Střední hotelové škole
hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s.r.o., Čapkova 193; škola hradí městu snížené
nájemné ve výši Kč 398.304,--/rok (řádné nájemné by v letošním roce činilo Kč 882.774,--/rok),
které je v plné výši opět vraceno do obnovy budovy na autobusovém nádraží, která je v majetku města; v současné době je z nájemného hrazena spoluúčast města při zateplování objektu
RM jmenuje
ředitele školských zařízení zřizované městem Hronovem v souladu se zákonem
č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
561/2001 Sb.; v souladu s novelou školského
zákona mohlo město na začátku letošního roku
vyhlásit konkurzy na ředitele všech školských
příspěvkových organizací; město konkurzy nevyhlásilo a všechny ředitele potvrdilo v jejich
funkcích, a to na dobu 6 let tak, jak to ukládá zákon; po uplynutí této doby může vedení
města jednotlivé ředitele ve funkci opět na dobu
6 let potvrdit, nebo vyhlásit výběrové řízení

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HRONOVA – DUBEN (VÝTAH)
ZM schvaluje
vyslovení nezájmu o objekt pěchotního srubu
na pozemcích p.č. 631/1 a 631/2 v k.ú. Zbečník; o stanovisko města požádal pan Podzimek
z Okrašlovacího spolku vojenské historie v Lomnici nad Popelkou, který se o pěchotní srub „U křížku“ ve Zbečníku stará; spolek zamýšlí získat srub
od Ministerstva obrany ČR do svého vlastnictví
záměr úplatného převodu pozemků parcelní
číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Hronova; jedná se o pozemky pod kontejnery na tříděný odpad (v zatáčce před školou);
město má záměr po získání pozemků do svého
vlastnictví prostor upravit
uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím
Správa železniční cesty, státní organizace,
Praha 1, a kupujícím městem Hronovem na
pozemky 1178/7 a 1178/10 v k.ú. Žabokrky,
kupní cena je Kč 40.000,- Kč; jedná se o dva
pozemky pod místní komunikací u železničního
přejezdu za slévárnou (přístup na náměstíčko)
ZM vydává
dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
a dále dle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a po ověření dle §
54 odst. 2 stavebního zákona tuto změnu č. 1
územního plánu města Hronov formou opatření obecné povahy č. 1/2012; obsah změny je
pro zájemce k dispozici na odboru výstavby
Nejbližší řádné zasedání ZM se uskuteční ve
středu 13. 6. 2012 od 17 hodin ve foyeru
Sálu Josefa Čapka. Program bude zveřejněn.
Hana Nedvědová, starostka města

PTÁTE SE …
Bude někdy chodník na konci Husovy
ulice ve směru do Velkého Poříčí?
Množí se nám dotazy na výstavbu nového
chodníku na konci Husovy ulice ve směru do
Velké Poříčí, kde na rozhraní Hronova a Velkého Poříčí chodník chybí. Některé dotazy
jsou anonymní (škoda), nelze odpovědět adresně. Domnívám se ale, že informaci přivítá
více lidí.
Možnost vybudování nového chodníku jsme
nechali prošetřit. Závěr je, že by to bylo velmi složité a nákladné. Tam, kde by měl nový
chodník být, jsou sítě ve vlastnictví společnosti VaK Náchod, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., a společnosti ČEZ. Uvedené sítě by
bylo nutné přeložit, což je poměrně finančně
náročné. Další velkou investicí by bylo vybudování opěrných zídek, protože úroveň terénu přilehlých zahrad je vyšší než komunikace
a mohlo by docházet k sesuvům půdy. V místě požadovaného chodníku se také nacházejí
vstupy do zahrad přilehlých nemovitostí. Vstupy jsou řešeny schody, které zasahují až do prostoru komunikace, což tvoří výškovou překážku
v trase chodníku. Vstupy by se musely přemístit do zahrad přilehlých nemovitostí. Pro majitele
pozemků by to znamenalo zmenšení prostoru zahrady a nutné zásahy do jejich pozemku. Jako
nejjednodušší řešení se tak jeví vybudování chodníku na druhé straně komunikace ve směru do
Velkého Poříčí kolem řeky Metuje. Ani toto řešení ovšem není z nejlevnějších vzhledem k nutnosti
přeložek sítí a vybudování přechodu pro chodce s nasvícením. Město Hronov zde navíc nevlastní
žádné pozemky, převážná část pozemků patří Královéhradeckému kraji a spravuje je SÚS. S ohledem na výše uvedené i vzhledem k předpokládané finanční náročnosti (cca Kč 1 200 000) nepředpokládám, že by v nejbližších letech nastal nějaký velký posun při řešení této situace. Prošetřujeme
ještě možnost částečných drobných úprav.
Všechno to hrozně trvá …
Velmi často slýchávám, že nám všechno hrozně trvá. V mnoha případech s vámi musím souhlasit.
Také se mi zdá, že by to šlo vyřešit rychleji, ale pokud si nechám podrobněji vysvětlit, proč není
konkrétní situace už vyřešena, musím uznat, že urychlit vše dle našich představ nelze. Již dříve
jsem popisoval například umístění dopravní značky. Od žádosti do instalace uplyne minimálně
90 dní, což je pro normální smrtelníky nepředstavitelné. Často jsou i nejasné vlastnické vztahy.
Tak např. propadá se chodník a cesta u spořitelny. Chodník je náš, ale pozemek pod komunikací je
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Způsobuje propadnutí chodníku a komunikace kanalizace
vedoucí ze spořitelny? Komu vlastně patří? To vše jsme prošetřovali. Nevidím totiž důvod, proč
bychom vše měli opravovat z městského rozpočtu, byť na základě oprávněných připomínek občanů. Nebudeme a nemůžeme investovat do cizího majetku, naopak požadujeme nápravu škody na
našem majetku. Doufám, že se mnou v tomto postupu všichni souhlasíte (možná až na případné
majitele!!). Je ale zřejmé, že se vyplatí věnovat úsilí a čas zjištění skutečného majitele zařízení, které
propad chodníku i komunikace způsobuje, než zbytečně vyhazovat peníze z městského rozpočtu
na opravu něčeho, co nám vůbec nepatří.
Těžba uranu?
V minulém čísle jsme Vás informoval o jednání s partnery na polské straně, kde jsme se snažili
získat informace o chystané těžbě uranu. V pátek 18. 5. se uskutečnilo setkání v Kudowě Zdrój za
účasti zástupců starostů měst náchodského okresu se starostou gminy Radkow, kterého jsem se
osobně účastnil. Starosta nás informoval o tom, že v polském městě Radków by měl od září 2012
probíhat geofyzikální průzkum za účelem zjištění vlivu uranu na místní obyvatele v lokalitě bývalých
uranových dolů a okolí haldy, která při těžbě vznikla. Těžba zde byla ukončena v roce 1957. Byly
nám předloženy všechny dokumenty, které chystanou akci dokládají, a dokumenty z polského
ministerstva životního prostředí a správy národního parku Gory stolowe, které obsahují souhlasná stanoviska s průzkumem. Sám starosta ještě k datu našeho jednání žádné stanovisko nevydal.
V žádném případě se zde dle dostupných dokumentů nepřipravuje těžba uranu. V době vydání tohoto čísla již pravděpodobně vyjde oficiální prohlášení v tisku a médiích k tomuto tématu.
Chystají se nějaké akce?
Myslím, že po přečtení nabídky v tomto čísle si každý přijde na své, zvláště příznivci pohybu
a zábavy. Všechny Vás srdečně zvu na připravované dětské dny, Dřevíčskou lávku, Beachvoleybal
na náměstí, Nohejbal na Příčnici a další. Sledujte plakáty a informace na www.mestohronov.cz.
Přijďte se pobavit.
msjt

Výběrové řízení na vedoucí městské
knihovny vyhlášené 1. 3. 2012 bylo v plném
rozsahu zrušeno. Město Hronov vyhlašuje
nové výběrové řízení na tuto pracovní pozici.

MĚSTO HRONOV

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucí odboru městského úřadu
„Městská knihovna Egona Hostovského“
Místo výkonu: MěÚ Hronov, městská knihovna, Komenského náměstí
č. p. 8, Hronov
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída č. 9 podle nařízení vlády č.564/2006
Sb., ve znění změny č. 381/2010 Sb. a 44/2011 Sb. příloha č. 2 o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejné správě, a nařízení vlády č. 222/2010
katalog prací
Termín nástupu: 1. 7. 2012
Pracovní náplň:
organizace provozu knihovny, příprava a realizace kulturních akcí pro
veřejnost
příprava a spolupráce na podávání grantů a dotací
aktualizace fondu knihovny
informace veřejnosti o službách a akcích knihovny
aktualizuje webové stránky knihovny
Požadavky:
středoškolské vzdělání s maturitou
praxe knihovníka minimálně 3 roky při odborném vzdělání knihovnického směru, resp. praxe knihovníka minimálně 10 let při jiném
středoškolském vzdělání s maturitou
bezúhonnost, znalost jednacího jazyka, způsobilost k právním úkonům
organizační schopnosti a komunikativnost
znalost uživatelské práce s PC
řidičský průkaz sk. B
Obsah přihlášky:
stručná koncepce knihovny jako místa vzdělávání, informací a setkávání
jméno a příjmení uchazeče, adresa, místo trvalého pobytu, datum a
místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a
podpis
strukturovaný životopis dosavadních zaměstnání a odborných znalostí
a dovedností
doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
doklad o splnění předpokladů stanovených §2, písm. a - h zákona č.
451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v provedení podle §4 téhož zákona, případně kopie žádosti o tento doklad.
Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
nebo osobně na téže adrese v podatelně do 4. 6. 2012 do 12.00hodin,
obálku označte: výběrové řízení vedoucí knihovny - neotvírat.
Bližší informace získáte na MěÚ Hronov, Ing. Jiří Kašík, tel. 491
485 053, nebo 736 629 649

MATRIKA

DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM
UŠETŘILO NAŠE MĚSTO ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN

Loni občané Hronova odevzdali k recyklaci 204 televizí a 84 monitorů.

Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci některých občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových
monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané našeho města v loňském roce vytřídili 204 televizí a 84 monitorů. Tím
jsme uspořili 43,64 MWh elektřiny, 845,42 litrů ropy, 225,59 m3 vody a 2,87
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,68 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 42,72 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do separačního
místa.
Jiří Genrt, odbor majetek z podkladů ASEKOL, s.r.o.

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO
TELEFONNÍHO AUTOMATU

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica
Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám.
V průběhu měsíců května až června letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaných VTA v lokalitě:
Hronov, nám. Čs. armády 15 - 1 ks
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.

Dne 27. dubna uzavřeli sňatek
Edita Tancošová a Zdeněk Macháně.

Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i občané s pochopením.

Dne 28. dubna oslavili svoji zlatou svatbu
manželé Renata a Josef Jirmanovi z Malé Čermné.

Zdeněk Málek | Telefónica Czech Republic, a.s.
Obchodně-technický specialista
Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
zdenek.malek@o2.com

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti v dalším
společném životě.
Marcela Nováková, matrikářka

S přátelským pozdravem

Střípky z Justynky
„Dnes je červen (latinsky iunius) název šestého měsíce roku.
V staročeských spisech se červnem nazýval měsíc sedmý (latinsky
iulius), měsíc šestý se pak označoval jako malý červen; později byl
odlišen tím, že k názvu měsíce sedmého byla připojena přípona –ec
(červenec). Jméno červen se vysvětlovalo různě, počínaje červenáním jahod a ovoce v tomto měsíci, přes červy, kteří tohoto měsíce
působí škody na stromech a ovoci, a konče červeností růže šípkové,
která v této době nejbujněji kvete.“
(Jan Munzar: Medardova kápě. Aneb pranostiky očima meteorologa)
Červnová „Medardova kápě“ je jednou z nejslavnějších pranostik. Ve
světcův svátek vzhlížíme už od rána s obavami k obloze, protože lidová
moudrost tvrdí, že bude-li pršet, musíme se smířit s tím, že následujících
čtyřicet dnů bude počasí spíš uplakané.
Pranostika vznikla jako důsledek pečlivých pozorování pravidelných
příchodů oceánského vzduchu do Evropy, k němuž dochází v červnu
a červenci. Protože však teplotní a tlakové podmínky nad Atlantským
oceánem a evropským subkontinentem nebývají každý rok stejné, jsou
také délka i intenzita „medardovského období“ každý rok rozdílné. Nelze proto považovat 8. červen za datum jednoznačně rozhodující, stejně
jako nelze hovořit o délce období 30 nebo 40 dnů. Při vyprávění o medardovské pranostice je nutno vysvětlit ještě jeden přetrvávající omyl.
Jde o omyl zcela podstatný. Ctihodnému sv. Medardovi nekape z jakési
kápě. Ve zcela původní verzi totiž pranostika zněla jinak: „Medardova
krápě – čtyřicet dní kape“. Právě v této podobě byla poprvé otištěna
v Mudrosloví Františka Ladislava Čelakovského roku 1852. Krápě pochází od „krápati“ nebo „krápání“ (krapky, krůpěje), což je podle vysvětlení
Slovníku spisovné češtiny označení pro řídký déšť, kdy neprší hustě, ale
spíše drobně „kape“ či „krápe“.
(Pavel Toufar: Český rok na vsi a ve městě)

DEN MATEK

V květnu jsme v Justynce nezapomněli oslavit Den matek.

Zarecitovat básně, zazpívat a zatančit nám přišly děti ze Základní školy
ve Velkém Dřevíči. Od personálu jsme také dostali krásná přání se srdíčkem, která nás velmi potěšila. Všem za to moc děkujeme.
Sbírka na Filípka
V Justynce jsme v květnu přispěli na pomoc pro malého Filípka Kněžourka. Kdo mohl, tak rád přispěl. Doufáme, že jeho stav se bude každým dnem jen zlepšovat a přejeme mu i jeho blízkým hodně sil.
Divadelní představení
Koncem května jsme navštívili představení Bylo nás pět, které nastudovalo Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Představení se nám velmi
líbilo a těšíme se, že opět na nějaké představení vyrazíme.
Obyvatelé domova

DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:
DOMOV ODPOČINKU VE STÁŘÍ JUSTYNKA

Žáci 5. třídy a 6. B. ZŠ a MŠ v Hronově s paní učitelkou Milatovou si se
zájmem vyslechli vyprávění knihovnice Hany Nejedlé o Josefu Čapkovi.
125. výročí narození hronovského rodáka, malíře a spisovatele jsme si
připomněli letos v březnu (23.3.1887).
Čtenářský minisjezd pořádají knihovny okresu Náchod každým rokem. Letos byla hostitelem Knihovna města Police nad Metují, a to ve
středu 30. května.
Mezinárodní den dětí - Dzien Dziecka oslavíme 6. června v kudowské městské knihovně. S žáky 2.A. ZŠ a MŠ v Hronově a polskými
dětmi společně navštívíme Japonsko, zemi třešňových květů. Zajímavý
program připravili naši polští kolegové.
Pasování prvňáčků je akce, na kterou se vždycky těšíme. Našimi novými čtenáři se stanou prvňáčci z Hronova, Zbečníka a Velkého Dřevíče
12. a 13. června pod laskavým dohledem zatím tajemné pohádkové bytosti.
Polským knihovníkům chceme ukázat při výjezdním setkání 22.
června blízký Stárkov, jeho krásnou okolní přírodu, křížovou cestu
a mlýn Dřevíček - mlynářské muzeum.
Vzhledem k danému termínu červnové uzávěrky vás budeme o uvedených
akcích podrobněji informovat v červencovém vydání Hronovských listů.
Červen je krásný měsíc těšení na prázdniny a dovolenou. Nezapomeňte se před svým zaslouženým volnem zastavit v městské knihovně. Lenošit s pěknou knihou k létu patří.
Jaroslava Vítová

V dubnu 2011 odstartoval projekt Rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II., který na Náchodsku vede
Občanské poradenské středisko, o.p.s. Dnes je v něm zapojeno 28 dobrovolníků, kteří docházejí do 14 organizací. Jejich činnost spočívá hlavně
ve volnočasových aktivitách (např. čtení, procházky, povídání atd.). Tito
lidé v přijímajících organizacích nenahrazují personál, ale pomáhají klientům s trávením volných chvil. Naše organizace se snaží rozšířit myšlenku
dobrovolnictví mezi občany, a proto zde uvádíme dva rozhovory s lidmi,
kterých se dobrovolnictví přímo dotýká. V prvním případě se jedná o ředitelku Domova odpočinku ve stáří Justynka, Ing. Jitku Ansorgovou, jejíž
zařízení patří mezi jednu z přijímajících organizací na Náchodsku. Druhý
rozhovor jsme uskutečnili s dobrovolnicí Dagmar Petříkovou, která vykonává svoji dobrovolnickou službu přímo v DO Justynka, kde od svého
nástupu (prosinci 2011) odpracovala přes 100 hodin dobrovolnické služby. Tímto článkem také chceme poděkovat všem zapojeným dobrovolníkům a organizacím.
Ing. Jitka Ansorgová
Jak se jako ředitelka domova pro seniory díváte na tento projekt
(Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém
kraji II.)? Jaké má podle vás v současné podobě výhody a nedostatky?
Oceňuji tento velmi dobře připravený projekt i skupinku nadšených
jedinců, kteří se touto problematikou dostupnosti i kvality sociálních služeb zabývají. Velmi si vážím toho, že náš domov byl osloven a po 10 letech se podařilo vytvořit fungující pravidelnou spolupráci s dobrovolníky.
Výhodou je, že dobrovolníky zastřešuje Občanské poradenské středisko,
o.p.s., které garantuje kvalitní výběr dobrovolníků a koordinátorku, která
sídlí v Náchodě a kterou můžeme kdykoliv oslovit.
Vaše organizace se stará zejména o starší spoluobčany. Existují nějaké zvláštní požadavky, které na zájemce o dobrovolnictví
máte?
Naším jediným požadavkem je prověřený dobrovolník, který má srdce na správném místě, je trpělivý a empatický. Musí být velmi vnímavý,

Střípky z Justynky
protože i naši klienti mají své nálady, kdy se jim nechce dělat vůbec nic.
Dobrovolník by měl tuto situaci instinktivně vytušit a přijít, až bude klientům lépe na duši. Dobrovolník musí mít dostatek času, který jednotlivcům věnuje.
Není možné se nezeptat, jak dobrovolníci pomáhají ve vaší organizaci. Nejen jaká je jejich „běžná“ činnost, ale také přinášejí-li nějakou „přidanou“ hodnotu pro vás, vaše zaměstnance nebo
klienty.
V současné době jsou v Domově odpočinku ve stáří Justynka zapracováni 4 dobrovolníci. K našemu překvapení nás navštěvuje i dobrovolník-muž, což ocení především klienti domova, kteří se celé dny setkávají
převážně s ženským personálem. Jsou k němu otevření a mohou si povídat o „mužských záležitostech“. Dobrovolníci se pohybují v námi nastavené rovině, vědí, jaké jsou jejich kompetence. Jejich organizaci zajišťuje sociální pracovnice domova. Dobrovolníci nám pomáhají především
s volnočasovými aktivitami, buď si s klienty povídají, čtou jim na přání
z knih a časopisů, hrají společenské hry, chodí na procházky do parku
anebo jen sedí v altánku a vzpomínají. „Přidanou hodnotu“ vidím v tom,
že dobrovolníci mají čas a mohou se starat především o klientovu „duši“.
Každý člověk je potěšen, když může mít dobrovolníka jen a jen pro sebe
a sdělit mu, co ho trápí, co ho těší. Dobrovolník vnáší do domova klid
a lásku. Personál má díky dobrovolníkům více času na ošetřovatelskou
péči.
Dobrovolnictví je dlouhodobou evropskou tradicí, proč podle vás
zrovna v České republice a zejména v jejích krajích je pro občany
tak málo známé, propagované a vykonávané?
Myslím si, že tato skutečnost vychází z minulosti, kdy problém handicapovaných občanů se řešil za branami ústavů a jejich nemoci (včetně
problémů se stárnutím a smrtí) byly pro veřejnost tabu. Obdobně to
platí i pro seniory - v ČR existuje mýtus, že stáří spočívá v nemohoucnosti, zbytečnosti a pouhém pobírání důchodu. Tento mýtus se snažíme
v naší organizaci vymýtit. Z těchto důvodů je pro nás důležité klienty
aktivizovat právě za pomoci dobrovolníků. Dobrovolník vykonává práci
bez nároků na plat, pokud však zjistí, že ho práce baví a naplňuje, už ji
nepustí.
Bylo by fajn, kdybychom se všichni řídili citátem Ladislava Klímy: „Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů
a kultur.“
Co byste přála projektu, ale i dobrovolnictví a dobrovolníkům
jako takovým do dalších let?
Přeji především dostatek financí, aby projekt mohl pokračovat i v budoucnosti, dostatek kvalitních a pro tuto práci zapálených pracovníků
i dobrovolníků. Dobrovolníkům přeji, aby je práce se seniory naplňovala,
a nám, přijímajícím organizacím, přeji mnoho ochotných dobrovolníků,
kteří budou i nadále přispívat ke zkvalitnění života seniorů, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Všech dobrovolníků, kteří přicházejí
nejen k nám do domova, si nesmírně vážím a děkuji jim za jejich obětavou práci.

Dobrovolník Dagmar Petříková
Jak jste se dozvěděla o dobrovolnictví?
O dobrovolnictví jsem se dozvěděla prostřednictvím letáčku.
Mnoho lidí si může říct, proč by měli pomáhat cizím lidem? Co
vás nakonec přesvědčilo, že jste se rozhodla stát dobrovolnicí?
Byla to souhra náhod, také asi má povaha. A přístup mé rodiny, která
mě v mém rozhodnutí být užitečná a potřebná plně podpořila a i nadále
podporuje v této mé činnosti.
Stejně tak by se spousta lidí mohla leknout podmínek dobrovolnictví. Jak jste celý přijímací proces (pohovor, psychologické testy
atd.) prožívala vy?
Celý ten proces přijímání byl nedílnou součástí této činnosti, veškerá
nervozita, která pochopitelně na mě ze začátku také padla, se rázem rozplynula, když jsem se pustila do prvních úkolů.
Neméně důležitý je i výběr organizace, do které bude člověk docházet. Jak a proč jste se rozhodla pro Domov odpočinku ve stáří
Justynka Hronov?
Pro Domov odpočinku ve stáří jsem se rozhodnula proto, jelikož mě
práce se staršími lidmi zajímala.
Neměla jste obavy před první návštěvou? A pokud ano, kdy z vás
opadly? Nastal vůbec moment, kdy jste si řekla: „Vždyť to není tak
strašné.“?
Když už se do něčeho pustím, tak se snažím to zvládnout a veškeré
otázky ze mě spadly hned na začátku, protože paní ředitelka a celý kolektiv pracovníků se mě ochotně ujal a vše potřebné vysvětlil. Celá ta
atmosféra domova je velmi příjemná.
Můžete nám říct, co Vám dobrovolnictví dává? A co naopak
bere?
Dává mi dobrý pocit z dobře odvedené práce, ale není to práce v pravém slova smyslu, je to něco, co vás naplňuje a co děláte rádi a s chutí,
a toto bych doporučila i ostatním spoluobčanům, protože dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo má chuť a čas, o který se chce podělit
s ostatními.
Bc. Jan Haisman, PR

OBČANŮM PO TĚŽKÉM ÚRAZU
MŮŽE POMOCI PROJEKT AMADEO

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život,
zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku
dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec,
motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy).
Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci,
který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů.
Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda poškozený měl
v době úrazu sjednánu úraz. nebo život. pojistku.
Nárok na odškodnění má chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň
částečné plnění.
Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník
nehody nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta
končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná
se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu.
Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým
získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství
v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného
odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.

Městská policie Hronov má v souvislosti s přijetím nového strážníka,
který úspěšně ukončil prolongační kurz a složil závěrečné zkoušky na Policejní akademii ČR v Praze, od 1.4.2012 prodlouženou pracovní dobu.
Znamená to, že v optimálním režimu je zajištěna služba Městské policie
Hronov v době od 07:00 až do 23:00 hodin. Další změnou jsou namátkové
noční služby, kterých se účastní dva strážníci, kteří jsou ve spojení s OOP
PČR Hronov, čímž je zajištěno jejich efektivní nasazení. Na tyto noční služby jsou strážníci nasazováni zpravidla ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Registrujeme první pozitivní ohlasy občanů na tuto změnu.
Věříme, že namátkové noční služby přispějí k lepšímu zajištění veřejného
pořádku a zabrání ve větší míře ničení soukromého i obecního majetku.
Městská policie Hronov společně s OOP PČR Hronov již např. projednávala rušení nočního klidu v baru Jupiter v ul. TGM a ve vinárně Radnice
Hronov. Dále bylo v nočních hodinách ve spolupráci s OOP řešeno vykázání z bytu v ul. Čapkova. Projednány byly i přestupky proti majetku, které
se týkaly drobných krádeží v prodejně Penny v Hronově. Odchyceni byli
dva zatoulaní psi, kteří byli díky osobní znalosti neprodleně vráceni majitelům. Trvale se MP věnuje zajištění BESIP. Další přestupky byly projednány
a řešeny v blokovém řízení, a to přestupky na úseku dopravy spočívající
v zákazu stání, zastavení, stání na veřejné zeleni a porušování § 46 odst.1
a 2 Zák.č.200/90 sb. vyhlášky a nařízení města Hronova.Ve spolupráci
s OOP PČR Hronov jsou trvale prováděny kontroly na podávání alkoholu
osobám mladším 18 let v restauračních zařízeních a současně i kontroly
na dodržování veřejného pořádku na celém území Hronova i v jeho okrajových částech. Při obchůzkových službách je věnována velká pozornost
i místům, které slouží na odkládání domovního odpadu. Již v několika případech byli přestupci zjištěni a vyřešeni v blokovém řízení. V této souvislosti bych rád poděkoval všímavým občanům z Rokytníku, kteří neodkladně oznámili podezření ze spáchání přestupku proti majetku. MP tyto osoby
zjistila a na místě obě „ohodnotila“ pokutou ve výši Kč 2.000,--.
MP v měsíci květnu již tradičně pomáhala se zajištěním kulturních
a sportovních akcí pořádaných městem Hronov. Dohlížela nad veřejným
pořádkem při konání mistrovství v mažoretkovém sportu a ve spolupráci
s OOP PČR Hronov zajišťovala běh Kudowa-Hronov-Kudowa.
Na závěr bych rád poděkoval všem policistům z OOP PČR Hronov,
vedeným panem Zimou a Stodolou, a to za vysoce nadstandardní spolupráci v oblasti řešení bezpečnostních problémů v celém katastru města
Hronova.
str. M. Pavelka, MP Hronov

PSÍ ÚTULEK

Sbor dobrovolných hasičů Běloves tímto děkuje níže
uvedeným firmám, které dne 23. dubna podpořily pohárové soutěže mladých hasičů - X. ročník Memoriálu Jirky Beka
a III. ročník Běloveskýho kila v Bělovsi: ELEKTRO ŠPREŇAR, s.r.o., Hronov - Velký Dřevíč, HOLMAN real, s.r.o.,
Hronov, Nadační fond Petra Pakosty, TAMADEX, s.r.o.,
Hronov - Zbečník, Včelí Farma Rokytník - Simona Adamcová a Wikov
MGI, a.s., Hronov - Zbečník.
Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRONOV

Pravidelné bohoslužby v kostele Všech svatých v Hronově: neděle - 8.00
hodin, ostatní dny (kromě středy) - 17.00 hodin
Zveme i na další pravidelná setkání: Hovory o víře, setkání mládeže - aktuální informace na webových stránkách.
První svaté přijímání dětí: neděle 3. 6. v 8.00 hodin.
Poutní mše sv. v Rokytníku v kapli Nejsvětější Trojice
bude 2. 6. v 15.00 hodin.
Slavnost Těla a Krve Páně - „Boží Tělo“ - mše sv. a po ní průvod
v okolí kostela, neděle 10. 6. v 8.00 hodin.

UGANDA
– PERLA AFRIKY
ANEBO BĚS
NA ROVNÍKU?
Promítání vyprávění o cestě do rovníkové Afriky se
koná v kostele Všech svatých v sobotu 23. 6. v 18
hodin. Zvířata savan i tropického lesa, vodopády
Nilu, trek v Měsíčních horách - Ruwenzori, horské gorily, život v pygmejských osadách, česko-ugandská nemocnice.
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 Skutky apoštolů).
Příprava ke křtu, pastorační rozhovory po osobní domluvě.
V neděli 17. června rodinné bohoslužby s loutkovým divadélkem Daniel
v jámě lvové. Srdečně zveme!
Kontakt: farář Michal Kitta, Českých bratří 181, 737 180 687,
http://hronov.evangnet.cz, hronov@evangnet.cz,

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D.
PADOLÍ 198, HRONOV - ZBEČNÍK
Gauner je náš jediný psí svěřenec v pohotovostních kotcích. Je to
kříženec labradora s jezevčíkem, zvláštní kříženec, ale opravdu nádherný. Jeho velikost lze přirovnat např. ke kokršpanělovi nebo bieglovi. Je
1 a půl roku starý, velice učenlivý a kamarádský. Když k nám Gauner před
půl rokem přišel, neuměl téměř nic, po půl roce zvládá základní povely
a může být při procházce puštěný na volno. Miluje dlouhé procházky, běhání, koupání, a hlavně společnost lidí. Gauner je vhodný jak do domku,
tak i do bytu, je to bezproblémový pejsek.
Kontakt: Citová 776 776 738, e-mail: Rex43@seznam.cz a také určitě
navštivte naše stránky www.mpkhronov.estranky.cz.

Bohoslužby každou sobotu, od 9.15 hodin Studium Bible a 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

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

SDRUŽENÍ PUMPA INFORMUJE

Kardinál Dominik Duka navštíví dne 3. června 2012
polskou obec Czermna (dříve Tscherbeney, česky Německá (Velká) Čermná). Ve 12.00 hodin bude sloužena
slavnostní mše v kostele svatého Bartoloměje u příležitosti 70. výročí úmrtí kaplana Gerharda Hirschfeldera.

Letos tedy uplyne 70 let od mučednické smrti kaplana Hirschfeldera. Uctít jeho památku přijedou do místa jeho trvalého odpočinku na
hřbitově při kostele sv. Bartoloměje nejen desítky bývalých rodáků
a obyvatel obce a okolí, ale i vysocí představitelé církve. Kromě kardinála
Duky přijede kladský velkoděkan Franz Jung z Münsteru, z Polska biskup
Ignacy Dec ze Svídnice (Świdnica) a další vysocí duchovní. Je předem jisté, že ne všichni účastníci se vejdou do kostela, ale prostoru v bezvadně
udržovaném areálu kostela, kaple a zvonice bude dost pro všechny, kdož
projeví zájem o tuto akci. Celé nedělní odpoledne se ponese ve znamení
neformálního setkání příslušníků tří národů, kteří půvabnou obec pod
horami nazývají svým domovem.
Sdružení Pumpa přijalo malý podíl při uspořádání tohoto setkání. Na
přání hlavní organizátorky paní Elizabeth Kynast budou v místě konání
instalovány dva výstavní panely s dobovými fotografiemi kladských obcí
Čermná a Stroužné (Straußeney, Pstrążna) a fotografiemi z tzv. české
školy v Chudobě (Bad Kudowa, Kudowa Zdrój). Žáci této školy, která
vznikla po válce pro tzv. kladské Čechy, se sejdou již v sobotu dne 2.
června 2012 v nově zřízeném kontaktním centru pojmenovaném po kaplanu Hirschfelderovi (dříve dům Rosy Rokitenski).
Eva Pumrová, www.pumpa-malacermna.unas.cz

VÝROČNÍ BILANCOVÁNÍ MYSLIVCŮ

Kaplan Hirschfelder na návštěvě rodiny Lichter ve Stroužném. Na snímku je
Anna Lichter, babička paní Manolové z Hronova a syn učitele Füssela.
Služebník boží Gerhard Hirschfelder se narodil v roce 1907 v Kladsku svobodné matce. To předurčilo, že musel ve svém životě překonávat
mnohé těžkosti. Do vínku mu ale byla dána nejen vnímavost, inteligence,
ale i veselá a srdečná povaha, kterou si získával sympatie a přátele. Vystudoval gymnázium v rodném městě a poté šel studovat theologii do
Vratislavi (Breslau, Wroclaw). Jeho původ mu sice znesnadňoval cestu
ke kněžství, ale protože se cítil povolán a měl důvěru ve vedení Boží,
odsloužil po vysvěcení na kněze zkraje roku 1932 svou první mši. V témže roce nastoupil jako kaplan v obci Čermná. Své povinnosti vykonával
v nelehké době. Nacistům, kteří přišli k moci v roce 1933, se stal kaplan
Hirschfelder trnem v oku. Svou prací a dobrými kázáními uměl přitahovat
zejména mladé lidi ke Kristu a chránit je před nacistickou ideologií. Nacisté jej proto sledovali, kontrolovali a všelijak narušovali církevní život.
Od roku 1939 sloužil kaplan Hirschfelder v Bystřici (Habelschwerdt, Bystrica Kłodzka) a zároveň byl duchovním správcem pro mládež v diecézi
kladské. Když byla v Bystřici zničena Boží muka, pronesl Hirschfelder při
nedělním kázání dne 27. července 1941 jasná a jednoznačná slova, která
vrcholila větou: „Kdo mladým lidem vyrve ze srdce víru v Krista, je zločinec.“ Brzy poté byl zatčen, vězněn v Kladsku a dne 15. prosince 1941
převezen do koncentračního tábora Dachau. Zemřel po krutém fyzickém
týrání, zcela vyčerpaný a vyhladovělý v Dachau dne 1. srpna 1942.
Kaplan Gerhard Hirschfelder nebyl zapomenut. Dodnes žijí pamětníci,
kteří ho osobně znali a byli jím ovlivněni. Většina těchto pamětníků žije
dnes především v Německu, kam byli odsunuti nebo utekli, menší část
v Čechách. Někteří nikdy neopustili rodnou zem a žijí tak v důsledku
dramatických poválečných událostí v Polsku, kterému připadlo toto území v důsledku poválečného uspořádání. Společným úsilím tito pamětníci podali podnět k blahořečení tohoto vynikajícího a statečného kněze.
Zahájení beatifikačního procesu se uskutečnilo v září 1998 v Münsteru
(Německo) a v münsterském dómu byl dne 19. září 2010 slavnostně blahořečen za účasti vysokých církevních hodnostářů všech tří zainteresovaných zemí. Českou stranu zastupoval v té době arcibiskup pražský
Dominik Duka. Proč česká účast při beatifikačním procesu a při blahořečení německého kněze? Z jediného prostého důvodu. Římsko-katolická
farnost Čermná přináležela v průběhu staletí nejdříve pod diecézi Hradec Králové a potom více jak 200 let (až do roku 1945, de iure do roku
1972) pod arcidiecézi pražskou.

Blíží se červen – měsíc myslivosti, a my se Vám jako každý rok snažíme přiblížit problematiku české myslivosti a v několika řádcích bychom
Vás rádi seznámili s fungováním mysliveckého spolku HS Turov se sídlem
v Rokytníku.
Na podzim roku 2011 byla česká myslivost zapsána na seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, kde jsou
také do dnešního dne zapsány např. vesnické masopustní obchůzky
a masky na Hlinecku, jízda králů na Slovácku, ale třeba i sokolnictví. Myslivost je velice rozmanitá činnost, která v sobě zahrnuje zachování přírody
a krajiny, ochranu volně žijící zvěře, obornictví, bažantnictví, mysliveckou
kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic, jako je
používání myslivecké mluvy, zálomků, konání výřadů, pasování lovců atd.
Součástí myslivecké filozofie je uvědomění si toho, že zvěř je neoddělitelnou a důležitou součástí naší přírody, kterou jsou myslivci povinni
zachovat pro další generace.
Myslivecká skupina honebního společenstva Turov se sídlem v Rokytníku hodnotila svoji práci a činnost 24. dubna 2012 v restauraci ve Chlívcích. Na výroční členskou schůzi bylo rozesláno na tři
desítky pozvánek pro hosty. Jako každý rok se ne všichni pozvaní
zúčastnili, což nás mrzí. V loňském roce stál před našimi členy stěžejní úkol – přestěhování odchovny bažantí zvěře. Úkol to byl nelehký, termín šibeniční, práce hodně a pracovitých rukou málo.
I přes toto všechno se nám tento cíl podařilo zdárně dokončit a bažantnice plnohodnotně slouží svému účelu. Na této akci bylo odpracováno 970 brigádnických hodin. Je třeba poděkovat také našim starším členům, kteří jsou od brigádnických hodin osvobozeni,
a přesto se prací účastnili. Kromě této akce naši členové odpracovali
ještě dalších 676 hodin. Členská schůze měla jako každý rok svůj specifický program – povinné zprávy funkcionářů, diskuse, v níž vystoupila
většina hostů, kteří ocenili činnost myslivecké skupiny a přednesli zprávy ze svých mysliveckých sdružení. V diskusi byla zmiňována témata
jako práce s mládeží, neklid v honitbách z mnoha důvodů (pytláctví, rušení zvěře motorkáři, volný pohyb psů) a nedostatečná úživnost honitby způsobená zvyšujícími se plochami pastvin na úkor orné půdy.
Jednou z mysliveckých tradic, kterou zachováváme i v našem spolku,
je pasování na lovce určitého druhu zvěře. Např. přítel Šmída Václav byl
pasován na lovce zvěře mufloní a jelení. Druhým pasovaným lovcem jelení zvěře byl pan Oldřich Truněček.
Z usnesení výroční členské schůze vyplývá pro všechny členy HS Turov povinnost přispívat vlastní činností ke zlepšení obrazu myslivosti
v očích současné veřejnosti. Jsou to kroky nelehké, protože proti nám
stojí média zaměřená zcela opačně. Je proto naší povinností dělat takové
kroky a chovat se tak, aby nás společnost hodnotila kladně a spatřovala
v naší činnosti pozitivní význam pro naši okolní přírodu a také pro naši
společnost.
Petr Máslo

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

voda - topení - plyn

Romana Volhejnová

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

KADEŘNICKÉ
SLUŽBY

Hostovského 313
549 31 HRONOV

Čapkova 241, 549 31 Hronov
(autobusové nádraží)

Objednávky: 605 570 190
PÁNSKÉ-DÁMSKÉ-DĚTSKÉ

PRODÁM BYT 2+1
VE VELKÉM POŘÍČÍ
NA ŠKVÁROVNĚ. NE RK!

VOLEJTE 608 220 325

ŠKOLIíKA
Na Kamenci
– jesle – mateĊské centrum –
Na Kamenci 582, íeská Skalice
provoz i o letních prázdninách
www.skolickanakamenci.unas.cz
V pĊíštím školním roce chystáme angliîtinu
Helen Doron pro maminky s dütmi od 3 müsícĒ.

POZŮSTALOST

VETEŠ - NÁBYTEK

PRODÁM

pìkný družst. byt 3+1
v 2. NP v Hronovì.

koupím – zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

Cena Kè 849 tis.

608 103 810, 606 270 421

Tel.: 728 483 093

- sleva možná. Ne RK.

MASÁŽNÍ STUDIO
- IVETA ŠALDOVÁ
Zdravotní středisko Hronov, pracovní doba – dle objednání
Přijte na jaře udělat něco pro svoje tělo
Co nabízíme:
masáže regenerační, sportovní, těhotenské a rekondiční, lymfodrenáže

Cvičení na proﬁ vibrační plošině Dream Healter:
10 minut cvičení na vibrační plošině je srovnatelné s 1 hod. běžného cvičení
tvarování a posilovaní postavy, odbourávání celulitidy
masáž
odstranění bolestí zad …

Přístrojová lymfodrenáž:
odbourávání celulitidy
detoxikace organismu
posilování celkové imunity organismu
odstraňování otoků …

Detoxikační zábaly z bahna z Mrtvého moře:
perfektní způsob, jak okamžitě ztratit nejméně 15 cm za pouhé dvě hodiny
Jedná se o hlubokou detoxikaci organismu.

Těhotenská masáž:
úžasná aroma masáž nejen pro těhotné ženy, účinná proti otokům, bolestem
zad, nohou, krční páteře a prevence vzniku strií.

Telefon: 777 347 251

HRNČÍŘ HRONOV, telefon 776 381 278
Jiráskova 9, naproti domku A. Jiráska

VŠE PRO AUTOMOBILY








akumulátory, žárovky, autonabíječky
oleje, ﬁltry, stěrače
pneu letní + zimní
brzdové destičky, kotouče, výfuky, katalizátory
plechové a plastové díly, světlomety, blikače
autoskla, čidla, snímače, motorové díly
střešní nosiče, střešní box, doplňky, držáky kol

Parkoviště za prodejnou (vjezd z nám. od divadla)

NABÍZÍME

DO PRONÁJMU
Vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují.
Objekt volný do měsíce.
K dispozici je i podkrovní
byt 1 + 1.

Cena k jednání.
Kontakt:
737 261 680-681
HLEDÁM DORUČOVATELE
do Zbečníku na záskoky,
event. stále.

Tel.: 604 862 262

HRNČÍŘ HRONOV, telefon 776 381 278
Jiráskova 9, naproti domku A. Jiráska
PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
9
9
9
9
9
9
9
9

motorové a elektrické sekačky + traktory
motorové a elektrické pily
křovinořezy + štípačky dřeva
travní frézy + drtiče odpadu
bubnové sekačky na vysokou trávu
elektrické nůžky + strunové sekačky
čerpadla + vodárny + zahradní jezírka, vodotrysky
náhradní nože + díly + oleje + struny

Parkoviště za prodejnou (vjezd z nám. od divadla)

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

ZEDNICK

výměna oken

Tomáš Hruška
tel.: 608 315 486
773 886 100
e-mail: hrusa.tom@gmail.com
www: tomhruska.blogspot.com

DANEŠ FIALA
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!

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

NABÍZÍME DO PRONÁJMU
vybavenou restauraci
v PENSIONU 65

(příp. s GRILL-BAREM), POLICE NAD METUJÍ.
Cena Kč 10.000,- (příp. Kč 15.000,-) měsíčně.

Kontakt: 737 261 680-681

Přistavení a odvoz kontejnerů
- likvidace odpadů doprava stavebních materiálů
9
Přistavení kontejnerů dle dohody,
velikosti 3 - 15 m3.
9
Odvoz stavební suti, domovního odpadu
a jiného materiálu.
9
Dovoz písku, štěrku, betonu,
dřeva a ostatních materiálů.
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
9

Jan Dudek – Červený Kostelec
Tel. 777 671 671
www.autodoprava-kontejnery.eu
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

HRNČÍŘ HRONOV, telefon 776 381 278
Jiráskova 9, naproti domku A. Jiráska
Prodej zboží z letáků PROTON a PLANEO
z
z
z
z
z
z

výměna bombiček SODA STREAM + sirupy
kapsle Dolce Gusto
chladničky, mrazničky, sporáky, pračky
televizory, satelity, DVD, vestavné spotřebiče
drobné elektrospotřebiče a náhradní díly
žárovky, baterie, propojovací kabely

Parkoviště za prodejnou (vjezd z nám. od divadla)

POUKAZ NA Kč 50,BOWLING HRONOV

Vystřihněte tento poukaz a použijte na úhradu hry bowlingu v DOKU. Za každou odehranou hodinu obdržíte
další poukaz na Kč 50,Každý poukaz lze použít na
1 hodinu a nelze kombinovat
s dalšími slevami a poukazy.
Platnost do 30. 9. 2012.
Rezervace:
491 485 395, 732 762 703
www.bowlinghronov@vebgarden.cz

KAMENIC
AMENICTVÍ
TVÍ

Jiří Smutný
Zbečník 263, Hronov

smu@seznam.cz - tel. 603173075

Nabízím

kadeřnické
služby

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

PŘENECHÁM
cihly za zbourání.
Tel.: 607 666 422

! AKCE !
Kdo si poþkal, ten se doþkal !
Zahradnictví Zobal od pondČlí
4. þervna zahajuje ve svých prodejnách
výprodej balkónových kvČtin.
Prodáváme za velkoobchodní ceny a se
slevami až 50 % na vybraný sortiment.

dámské,
pánské
a dětské

(Kalinův dům Hronov)

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

733 329 356

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

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_CB.indd 1

12.3.2012 12:28:51

OKÉNKO DO HRONOVSKÉ ŠKOLKY

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí na návrších kolem našeho města. Pálí se totiž čarodějnice. Letos se
slétly čarodějnice na školní zahradu MŠ již ve čtvrtek 26. dubna dopoledne. A to ne jen tak ledajaké. Starší děti i jejich učitelky byly docela zralé
čarodějnice a čarodějové se spoustou doplňků (klobouků, šátků, paruk,
koček, hadů a pavouků…). Nechyběla ani košťata, která byla březová,
velká i malá, starodávná, co už něco odletěla.

První společný let všech proběhl za zpěvu čarodějnické hymny: „Letí,
letí na koštěti, letí, vítá všechny děti….“ Pak už následovalo upálení zlé
čarodějnice na ohni a s ní i spálení všeho zlého kolem nás (strachu, starostí, vzteku, nemocí atd.).

Všichni jsme si právě opékali buřty, když na zahradu přilétly mladé čarodějnice, které dětem připravily čarodějnické úkoly - let na koštěti, hod
koštětem, vaření lektvarů, hledání jedovatých hub a spoustu dalších.
Tímto „mladým čarodějnicím“ i jejich paní učitelce ze ZŠ Hronov děkujeme za spolupráci, která již každoročně přináší dětem krásné a nezapomenutelné zážitky.
Aby bylo čarodějnické dopoledne pohádkově zakončené, ve všech třídách přečetly čarodějnice dětem pohádky před spaním.

Ve všech našich třídách jsme také uspořádali malou oslavu ke Dni maminek.
Zpestřením společného odpoledne byla
návštěva
studentů
z hronovské Hotelové školy, kteří si pro
rodiče i děti připravili
ukázku a ochutnávku
nejrůznějších mléčných koktejlů.
Během měsíce dubna navštívily děti z nejmladších tříd Solnou jeskyni
v Náchodě. Pro některé děti byla největším zážitkem jízda vlakem.Všichni se z výletu vrátili velmi nadšení a spokojení.
Již tradičně se naši malí zpěváčci z Hronováčku účastnili přehlídky
pěveckých sborečků Hronovský skřivánek v Jiráskově divadle. Vystoupili
s pásmem „Kam to bude“. Děkujeme všem maminkám za pomoc při
přípravě kostýmů pro děti.
Fotografie ze všech našich akcí jsou pravidelně aktualizovány na našich
webových stránkách.
Děti a zaměstnanci MŠ Hronov

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÝ DŘEVÍČ
KVĚTEN PLNÝ ZÁŽITKŮ

Měsíc květen byl v naší školce bohatý na mnoho akcí, které dětem
přinesly spoustu zábavy, smíchu, dovádění, ale i nových poznatků a vzpomínek.

Jako první u nás 10. 5. proběhla v odpoledních hodinách besídka pro
maminky, abychom tak patřičně oslavili Den matek. Děti se již týdny dopředu připravovaly na tuto zvláštní příležitost. Vyráběly květiny a srdíčka
z papíru, učily se nové písničky, říkanky a tanečky. To vše bylo doprovázeno netrpělivým těšením se na den, kdy všechno budou moci rodičům
předvést. My učitelky bychom už ani nespočítaly, kolikrát jsme musely
odpovídat na otázku: „A kdy už se ty mamky na nás přijdou podívat?“

Přišly v hojném počtu, a nejen ony. V hale, kde se naše malé představení odehrálo, se spolu s maminkami tísnili také babičky, tatínkové, dědečkové a od mnohých nechyběli ani starší sourozenci. Děti se před takto početným publikem skutečně snažily, protože kdo by se nechtěl právě
před těmi svými pořádně vytáhnout. Atmosféra byla skvělá a především
dojímavá. Zajisté každé mamince alespoň jednou za tu dobu prolétla hlavou myšlenka, jak báječná je ta její ratolest, která tu zrovinka odříkala
svoji básničku právě pro ni.

A ještě ani nestačily odeznít dojmy z besídky a byl tu další zvláštní
den. V kalendáři na 15. 5. připadl Den rodin, který byl v naší školce plný
překvapení již od rána. Nejdříve k nám na zahradu přišla první návštěva
- maminka a syn Urbanovi, kteří jsou vášnivými kynology, přivedli své
pejsky. Představili nám Koru - roční fenečku německého ovčáka a Roxy
- o něco starší fenu belgického ovčáka. Na úvod dětem vysvětlili, jak by
se měli nejen k těmto dvěma, ale k jakémukoli jinému pejskovi chovat,
a pak nám ukázali, co všechno Kora a Roxy umí. Obě holky všechny povely zvládly na jedničku i před tak hlučným obecenstvem, jakým naše děti
bezesporu jsou, a dokonce si i pár vybraných odvážlivců mohlo vyzkoušet, jestli je pejsek také poslechne. A nakonec nám obě feny předvedly,
jak by dokázaly zneškodnit případného zloděje, což se u dětí setkalo
s nejbouřlivějšími ovacemi a jásotem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ DŘEVÍČ
Příležitosti pro nadané děti
Na naší škole se se samozřejmostí věnujeme dětem, které mají větší či
menší problémy s učením, máme radost z jejich úspěchů, ale nezapomínáme ani na ty nadané. Jejich příležitostí je účastnit se soutěží v různých
oborech, porovnat své schopnosti i vědomosti s těmi ostatními i v rámci
okresu či kraje. Ale hlavním smyslem je pomoci dětem najít činnost,
ve které se takzvaně najdou a která může být vodítkem pro volbu jejich
uplatnění v životě.
Mladí zahrádkáři se setkávají v České Skalici. V kategorii mladších žáků
naše děvčata zazářila:
1. místo Nela Čejchanová
2. místo Jana Miewaldová
3. místo Tereza Filipová
V kategorii starších žáků (4. - 6. ročník) získala 2. místo Šárka Zobalová.
V soutěži Hlídek mladých zdravotníků se vždy zúročí poznatky
ze zdravovědy, poskytování první pomoci, poznávání léčivých bylin a dopravní výchovy. Sestavili jsme dvě hlídky. Hlídka nováčků se umístila na
10. místě, zkušenější členové kroužku skončili třetí.
Účastníci soutěže: Jakub Mach, Jakub Kirchner, Tereza Filipová, Mariana Štrofová, Matěj Vyhnálek. Jaroslav Brabec, Nela Čejchanová, Lukáš
Hrubý, Natálie Síglová, Michaela Slezáková, Sebastián Meier.

Také sportovci si přijdou na své. Třetí místo v turnaji ve vybíjené
školních družin (Jaroslav Brabec, Jakub Mach, Martin Lelek, Tereza Filipová, Lukáš Hrubý, Michael Hlušek, Jana Miewaldová, Nela Čejchanová,
Matěj Hampl, Tomáš Mach, Matěj Vyhnálek) v Broumově a druhé místo
v turnaji ve florbale (kapitán Štěpán Hornych, Dominik Bitnar, Štěpán
Štencl, Maik Šubrt, Filip Prokopec, Jiří Matouš, Jakub Mach, Martin Lelek
a brankář Michael Hlušek) jsou toho výmluvným potvrzením. Mimo jiné
Míša Hlušek byl vyhlášen druhým nejúspěšnějším brankářem turnaje.
V ústraní nezůstává ani umělecky zaměřená část žáků.
Tím to ale nekončilo. Na odpoledne byla očekávána další návštěva. Měl
dorazit zábavný program s názvem „Šikula“. Už u oběda se děti vyptávaly, kdy už tu konečně bude. Zvědaví jsme byli všichni, jen jsme trochu
s obavami pozorovali honící se mraky na obloze. Strach z deště se ale nakonec nenaplnil a Šikulové na naši školní zahradu dorazili hned tři – pan
doktor se stetoskopem a injekcí, kuchtička, cukrářka a pekařka v jedné
osobě s velikánskou vařečkou. Celé trio uzavíral opravář s pilkou a kladívkem. Spolu s dětmi potom tančili, zpívali a dováděli. Nechyběly ani nějaké ty soutěže a jako překvapení přišel i hodný pohádkový dráček, který
dětem za jejich snahu rozdal dárečky. Na posilněnou jsme si pak spolu
s rodiči dali malé občerstvení. Mamky donesly sušenky, křupky, dokonce
i domácí čokoládový koláč. A pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět rozzářené a šťastné oči dětí, které byly z celého nabitého dne možná
trochu unavené, ale zato spokojené a nadšené.
Kolektiv uč. MŠ Velký Dřevíč

Tradiční recitační soutěž se uskutečnila pod dohledem odborné poroty manželů Červených. Úspěšná byla Veronika Škopová, Káťa Kůtková, Jirka Matouš a Vanesa Veselá z kategorie starších žáků a Josef
Andrš, Nela Čejchanová, Káťa Kulhánková i Míša Hlušek z těch mladších.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRONOV

V průběhu měsíce května byli všichni vycházející žáci přijati k dalšímu
studiu. Žáci devátých tříd si pomalu zvykají na myšlenku, že jejich další
vzdělávání už nebude probíhat v hronovské škole. Mnozí se nemohou
jistě dočkat, pro některé bude loučení těžší. Věříme, že si všichni vybrali
střední školu dobře a neudělají nám ostudu. Držíme jim palce.
Loučení s divadelním kroužkem

Zpěváci předvedli své umění v Jaroměři na Jaroměřském slavíku. Josef
Andrš, Ema Stratílková a Štěpán Hornych přijeli spokojeni a Štěpán navíc
s diplomem za třetí místo.
Matematici se každým rokem těší na soutěž Matematický Klokánek
a Cvrček. Nejbystřejšími se ukázali Martin Lelek, Jiří Matouš, Maik Šubrt,
z mladších - Lukáš Hrubý, Martin Novotný a Mariana Štrofová.
Kromě toho všichni žáci čtvrté třídy zvládli dopravní testy i jízdy
na dopravním hřišti na kole a byl jim slavnostně předán průkaz cyklisty.
Podrobnější informace lze získat na www.zsvelkydrevic.com
Mgr. Alena Bartoňová,
ředitelka školy

LOTŘI
Bitva o hradiště
S uchozenýma nohama, modřinami, potem na čele, ale také velkým vítězstvím skončila výprava Lotrů. Sobotní oddílová akce začala zcela nenápadně. Obě družiny se nejprve sešly u klubovny, odkud
se jako dobrodruzi vydali hledat poslední listy lodního deníku kapitána O´Briana s nákresem stavby lodi Černého Delfína. Na kraji lesa
Lotři objevili hrob starého piráta a v něm ukrytou zprávu s azimutem
pro další cestu. V lese potkali lovce, kterému pomohli pomocí luku
a vzduchovky ulovit dostatek zvěře. Za odměnu jim lovec předal fotografii s nápovědou, kde mají hledat další indicii. Podle ní vykopali ve
starém sadu další pouzdro s mapou. U vojenského bunkru je zastavil
voják, který jim velmi rád poradil, kudy se vydat dál - ovšem plynulou němčinou. Lotři si tedy museli poradit především s cizím jazykem.
Nakonec jim předal zprávu o skrytém skladišti zbraní v nedalekém
lese. V něm objevili meče, sekery a kopí. Aniž by stále ještě tušili, co
je čeká, pokračovali podle vyznačených azimutů dále. Náhle je zastavil středověký zbrojnoš a nabídl jim krátký výcvik se zbraněmi, které
si nesli. A pak se před nimi již objevilo opevněné hradiště a na jeho
hradbách je čekali obránci v plné zbroji. Po krátké výměně bojových
pokřiků a povzbuzování nastal útok na hradiště a rozpoutal se lítý boj.
Někteří z Lotrů si v průběhu bojů nechtěně okusili, jaké to je být zavřený ve středověké „kládě“, či co znamená dostat „naplocho mečem.“
Nakonec ale obránci podlehli přesile a byli do jednoho pobiti. Hradiště
bylo dobyto a lodní deník objeven. Pro velký úspěch si potom všichni
bitvu ještě jednou zopakovali a na závěr společně vyplenili hradiště
a nalezené špekáčky společně opekli na ohni.
Karel Neuschl,
Lotři Hronov

Po čtyři roky pracoval náš divadelní kroužek pod vedením Rostislava
Hejcmana v téměř neměnném složení. Děti se seznamovaly se zákulisím
divadla, učily se mluvit i pohybovat na jevišti, prožily několik víkendových
soustředění, ale hlavně hrály divadlo. Členové divadelního kroužku pravidelně vystupovali na školním plese, pomáhali při vítání prvňáčků i při
dalších školních akcích. Velmi zdařilé bylo představení školního muzikálu
„Staré pověsti české“, s kterým vystoupili nejen před rodiči a žáky naší
školy, ale zúčastnili se i divadelní přehlídky a několikrát hráli i pro žáky
okolních škol. Přestavení mělo velký úspěch.
Velmi úspěšné bylo i představení „Měla babka čtyři jabka“. I toto představení pro malé diváky bylo velmi pěkné. Děti hrály nejen v divadle, ale
i v několika mateřských školkách. Vystoupily i v rámci Náchodské Prima
sezóny. K úspěchu představení přispěly nádherné loutky, se kterými děti
hrály. Pochvaly a ocenění našeho divadelního kroužku nás velmi těší. Bohužel velká část členů opouští naši školu, proto se s nimi loučíme. Věřím,
že našemu panu školníkovi, divadelnímu nadšenci Rostislavu Hejcmanovi, zbývá dost sil, aby v příštím školním roce znovu „nabral“ nové členy
a připravil s nimi další hezké představení. Děkuji všem členům kroužku
i jeho režisérovi za hezké chvíle v divadle a doufám, že mladí divadelníci
nezapomenou, co se v kroužku naučili.
Naše úspěchy
S blížícím se koncem školního roku vrcholí vědomostní a sportovní soutěže pro žáky základních škol. Vítězka okresního kola biologické
olympiády Tereza Zobalová postoupila do krajského kola této soutěže,
kde dosáhla 6. místa z 36 účastníků. Porazila v této soutěži mnoho studentů gymnázií a opravdu se neztratila. Tereza vyhrála i okresní kolo
soutěže v poznávání rostlin a živočichů a i tady postoupila do krajského
kola. Držíme jí palce a věříme, že svůj talent, zájem a znalosti bude dále
dobře rozvíjet na gymnáziu, kde bude od září studovat.
Ani Matěj Šimek, účastník celostátního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, nezklamal. Oběma děkuji za výbornou reprezentaci naší
školy.
Díky paní učitelce Haně Pechové se žákyně naší školy pravidelně zúčastňují soutěže hlídek mladých zdravotníků. V letošním roce skončila
naše děvčata na 3. místě. Máme radost, naše hlídky patří vždy mezi favority soutěže.

Byli jsme úspěšní i ve sportovních soutěžích. V oblíbené soutěži fotbalových družstev ze základních škol McDonald´s Cup vybojovali naši
chlapci z 1. stupně v krajském kole této soutěže 3. místo. Všem fotbalistům i jejich trenérovi Ludvíku Vlachovi blahopřejeme.
Měsíc květen byl u nás ve škole i ve znamení školních exkurzí. Žáci
osmých tříd využili možnosti zlevněného vlakového jízdného a vydali se
na tradiční cestu do Prahy. Navštívili Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí. Moc se jim v Praze líbilo, jenom výše vstupného pro žáky základních škol do krypty a věže v katedrále sv. Víta nás
velmi nemile překvapila. Děkuji kolegyním Janě Píčové a Jitce Šnajdrové
za velmi dobře zvládnutou exkurzi a žákům školy za slušné a zodpovědné
chování.
Mé poděkování patří i kolegyni Anně Matyskové. S žáky devátých tříd
odjela i v letošním roce na návštěvu Terezína. Protože o tuto exkurzi byl
velký zájem, uskutečnila se dokonce dvakrát. Díky pochopení paní ředitelky Hany Bažantové z tamější školy mohou naši žáci prožít v Terezíně
dva dny a důkladně se s historií tohoto města seznámit.
I na prvním stupni obou našich škol jsme v květnu nezaháleli. Žáci
1. tříd putovali za pokladem čarodějnice Hildy, navštívili mateřskou
školu, pokračovala „Veselá školička“. Ve Zbečníku jsme sbírali starý
papír a děti se vydaly na školní výlet. Ale o tom až příště. Hezké letní
dny všem.
Věra Řehůřková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO
HRONOV
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Dům dětí a mládeže Domino pořádal 6. 5. 2012 ve Wikov aréně jubilejní 10. ročník mistrovství. Pořádali jsme semifinále skupin a sóloformací. Soutěžním náčiním byl baton i pompom. Získat pořadatelství tohoto
mistrovství je pro každé město velká čest, neboť zájem měst je značný.

Diváci měli možnost obdivovat krásné sportovní výkony děvčat z různých koutů České republiky. Přijela k nám děvčata z Náchoda, Jaroměře,
Hořic, Kostelce nad Orlicí, Trutnova, Hradce Králové, Chotěboře, Přerova, Plzně, České Lípy, Písku, Kutné Hory, Lačnova - Svitavy, Brodku
u Přerova, Turnova, Havířova a Ostravy. Do semifinálového kola se probojovala i děvčata z DDM Domino - DEMI 1.
Na slavnostním zahájení v 10 hod byli k vidění zástupci jednotlivých
soutěžních souborů a čestní hosté: Ing. Petr Pakosta, senátor Parlamentu
České republiky, PharmDr. Jana Třešňáková - členka Rady Královéhradeckého kraje, a Hana Nedvědová, starostka města.
Soutěž skončila po 18. hod. Výsledky jednotlivých kategorií jsou k vidění na našich webových stránkách www.dominohronov.cz. Letošní návštěvnost byla průměrná (domácí divák by se dal najít jen těžko, vyjma
rodinných příslušníků hronovských mažoretek) a teplota v hale také nevybočila z průměru (začínali jsme při 12°C a končili při 16°C, přičemž
teplota kulminovala na 17°C).
Soutěž je za námi a nám nezbývá, než se ucházet o pořadatelství v dalším ročníku.

Rád bych touto cestou poděkoval městu Hronovu, pod jehož záštitou
mistrovství vždy probíhá, Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov,
bez jejich materiálového zabezpečení a personálního obsazení je průběh
akce nemyslitelný, pracovníkům zimního stadionu - Wikov arény, městské policii za organizování parkování před arénou a našim „domiňáckým“
pracovníkům a spolupracovníkům.
Pořadatelství by bylo nemyslitelné bez našich sponzorů:
Nadační fond Petra Pakosty, Český rozhlas Hradec králové - mediální partner, Wikov MGI a.s., Hašpl a.s., VEBA, textilní závody,
akciová společnost Broumov - dodavatel reklamních předmětů,
Eko Delta s. r. o., Bezedos s. r. o.
Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Děkuje všem a těšíme se na další ročník.
Bc. Jaroslav Škop, ředitel DDM Domino Hronov

PRINCIPY A HODNOTY
- JSME OPRAVDU NÁRODEM CYNIKŮ?

V dnešní uspěchané a konzumem ovládané době nevěříme ničemu.
Nedodržování jakýchkoliv elementárních pravidel, každodenní chování bez respektu k hodnotám a nerespektování autorit vede k degradaci
kvality života. Snad ani už nemůže nikoho překvapit, že se někteří volení zástupci lidu chovají v tomto duchu, anebo, co je možná horší, že
se chovají jako my, jen mají mnohem větší možnosti, disponují při tom
neskutečnými prostředky a je na ně více vidět. Nemysleme si, i naše děti
mají hned ke všemu „vtipný“ komentář a nerespektují samy sebe, natož
učitele, pedagogy.
Ale proč vlastně píšu tyto řádky? Jak již možná víte, DDM Domino
pečuje svým malým dílem o odkaz Mistra Aloise Jiráska. Konkrétně se
jedná o nový buk, který vyrůstá u paty původního stromu. Pro obyvatele
tohoto regionu je to jedno z mnoha památných míst upozorňující na naši
bohatou historii. Každoročně toto místo jednou či dvakrát navštívíme
za účelem kultivace blízkého okolí a stromku samotného. Ne jinak tomu
bylo letos. V pátek 11. 5. jsme opravili zimou poničenou ochrannou konstrukci buku a upravili okolí. V pondělí 14. 5. jsme v rámci vzdělávacího
programu s hronovskou družinou dorazili na ono místo.

Olympijský týden
16. 7. - 20. 7. 2012, pro děti ve věku 7 - 11 let
Víš o tom, že je v letošním roce letní olympiáda? Chceš si vyzkoušet
tradiční i netradiční disciplíny? Tak si je přijď vyzkoušet k nám. Budeme
venku i v budově. Určitě se podíváme někam na výlet, čeká nás i tvoření.
Přijď si s námi zapálit olympijskou pochodeň a bojovat o medaile.
Z pohádky do pohádky
23. 7. - 27. 7. 2012, pro děti ve věku 5 - 10 let
Znáš pohádky, jako jsou Popelka, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm
trpaslíků? Nebo se ti více líbí večerníčky? Chtěl by ses na chvilku ocitnout
v pohádkové říši a zažít spoustu dobrodružství s pohádkovými postavami? Stačí třeba jen otočit prstenem jako v Arabele, nebo musíš vykonat
něco jiného? Přijď to zjistit a užít si pohádkové prázdniny.
Tábor plný pohybu a tance
13. 8. - 17. 8. 2012, pro děti ve věku 6 - 13 let
Co takhle přejít do víru tance? Chceš se naučit tancovat a pořádně
o prázdninách rozhýbat své tělo? Tak neváhej a přidej se k nám. Celý
týden nebudeme jen tancovat, budeme hrát pohybové hry, něco si vyrobíme na památku a jistě se někam podíváme na výlet. Tak co? Souhlasíš
a obětuješ jeden týden pro kamarády a ten nejlepší a nejzábavnější taneční tábor? Vyzkoušíš si od každého něco, latinu, standard, břišní tance,
aerobic a mnoho dalšího ;-) Bereme kluky i holky, tak se pojď přidat.
Šmoulí prázdniny
20. 8. - 24. 8. 2012, pro děti ve věku 7 - 11 let
Chceš prožít bezva letní prázdniny plné zábavy, vyrábění a her? Poznat
nové kamarády a zažít šmoulí dobrodružství? Přihlas se k nám na tábor
s tématem Šmoulí prázdniny. Všichni jistě znáte ty malé modré neposedy, které pronásleduje zlý Gargamel a jeho kocour Azrael. Ovšem
Šmoulové mají velmi rádi zábavu a hry, proto si s Gargamelem vždy
s nadhledem poradí a ze všech problémů se vyšmoulí. Tak pojď šmoulit
s námi. Ale neboj, vše se nebude točit jen kolem modré.

Byli jsme ovšem velmi nemile překvapeni tím, co jsme spatřili! Buk byl
zlomen, konkrétně jeho dvě hlavní větve budoucí koruny. Tento vandalský čin námi silně otřásl. Možná bychom mohli říci, že o nic nešlo, že je to
pouhá klukovina. Osobuji si říci, že neúcta k symbolům vlastní minulosti
a tím i hodnot, na kterých vyrostla naše společnost, je obrazem úpadku nás samých. Proto veřejně kritizuji tento skutek! Věřím, že se ještě
najdou jednotlivci, kterým není vývoj společnosti lhostejný, a že cítí to
samé co my v Dominu.
Co bude s námi opečovávaným bukem nyní? Buk naštěstí nebyl zlomen
v kmínku, takže vandalský zásah ho zkrátil tak o dva roky růstu. Snad je
to pozitivní zpráva na závěr, tedy pokud onen „akční hrdina“ nedokoná
svůj čin úplně.
Bc. Jaroslav Škop, ředitel DDM Domino Hronov

NABÍDKA TÁBORŮ DDM DOMINO
NA LETNÍ PRÁZDNINY
Příměstské tábory
Více informací na našich webových stránkách www.dominohronov.cz.
Jednotná cena příměstských táborů Kč 890,-.
Cesta kolem světa
9. 7. - 13. 7. 2012
Pro děti ve věku 7 - 11 let
Chcete zažít dobrodružství na naší cestě kolem světa? Seznámíme se
s mnoha kontinenty a navštívíme spoustu zajímavých míst. Budeme putovat nejrůznějšími dopravními prostředky, seznámíme se s různými tradicemi, lidmi a možná ochutnáme i cizokrajnou kuchyni. Chcete jít po
stopách Willyho Foga, který procestoval svět za 80 dní?
Tak pojďte putovat s námi a užít si letní prázdninový týden.

Bláznivej tejden
27. 8. - 31. 8. 2012, pro děti ve věku 7 - 11 let
Chceš zažít týden vzhůru nohama? Týden plný svátků a tradic? Poznat
nové bláznivé lidi, hrát spoustu zábavných her a vyrábět zajímavé věci?
Pak se přihlas na náš tábor a prožij s námi v jednom týdnu celý rok.
O svátky rodinné pohody ani o táborák ve stylu pálení čarodějnic nebudeš mít nouzi. Tak přijď prožít bláznivej tejden.
Letní pobytové tábory
Více informací na našich webových stránkách www.dominohronov.cz.
Letní tábor - „10 dní naruby“
Termín: 1. 8. - 10. 8. 2012, pro děti: 7 - 14 let
Místo: na chatě Osevy-Uni a.s. Choceň v Deštném v Orlických horách
Program: Celotáborová GPS hra, jízda na koních, dvoudenní putování se spaním pod širákem a další dobrodružství. Bydlet budeme v plně
vybavené chatě.
Stravování: pětkrát denně včetně pitného režimu
Pozor, kapacita chaty je omezena, max. 20 osob.
Těší se na vás Veronika, Iva, Tomáš a kuchařky.
Podrobnější informace vám ráda podá Veronika tel. 608 870 334 nebo
Jarka tel. 776 711 152, cena: Kč 2 800,Letní tábor Hvězdička
- „ZA PIRÁTY NA TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ“
Termín: 30. 6. 2012 - 7. 7. 2012, pro děti: 7 - 10 let
Místo: Rekreačního zařízení ASTRA Dlouhé Rzy - Olešnice v Orlických horách
Ubytování: v chatkách
Program: Čeká nás dobrodružství v denních i v nočních hrách. Budeme hrát společenské hry, soutěžit, chodit na výlety, vyrábět drobnosti
z různých materiálů, a bude-li nám počasí přát, tak se i koupat.
Stravování: pětkrát denně včetně pitného režimu
Těší se na Vás Monika a další vedoucí, cena: Kč 2 600,-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HRONOV
Přijímací zkoušky do ZUŠ Hronov
Přijímací zkoušky do hudebního, tanečního i výtvarného oboru naší
školy se budou konat 7. června 2012 v 16.00 hodin v ZUŠ Hronov. Již
nyní můžete v ZUŠ podat vyplněnou přihlášku, tu si můžete stáhnout
na webu školy www.zushronov.cz nebo si ji můžete vyzvednout přímo
v ZUŠ Hronov. V kanceláři školy je také možno domluvit náhradní termín přijímací zkoušky.

Informace o studiu
Cíle základních uměleckých škol
- poskytovat základní vzdělání ve 4 uměleckých oborech
- hudebním
- výtvarném
- literárně-dramatickém
- tanečním
- nejnadanější žáky připravovat ke zkouškám na vyšší typy uměleckých
škol (konzervatoře apod.)
- připravovat žáky k talentovým zkouškám na pedagogické školy
- vychovávat amatérské umělce
- působit na estetické cítění a žebříček hodnot všech svých žáků - kultura není „nadhodnota“, ale neoddělitelná součást plnohodnotného
lidského života
- pořádáním akcí (vystoupení, koncerty, divadelní představení, výstavy)
se podílet na kulturním životě obce i regionu
Jaké kladou „zušky“ nároky na žáky?
- Vyžadují pravidelnou domácí přípravu (zvláště hudební obor)
- Důslednost v dodržování pokynů učitele při domácí přípravě
A jaké na rodiče?
- Podpořit své dítě v jeho snaze
- Vést děti k dodržování pravidelné domácí přípravy
- Být v kontaktu s vyučujícím
- Platit pololetní školné (vždy v září a únoru) - viz směrnice č. 7 a 17
a žádosti o slevu na stránce Školné na webu školy.
Co zajistí ZUŠ?
- Základní materiální vybavení – půjčení hudebního nástroje, notového
materiálu apod.
- Možnost veřejně vystupovat
- 2 a více vyučovacích hodin týdně (podle ročníku a typu učebního plánu)
Jaké konkrétní možnosti nabízí ZUŠ Hronov?
Na ZUŠ Hronov se vyučuje ve třech oborech:
- hudebním
- výtvarném
- tanečním
Hudební obor nabízí výuku hry na klavír, housle, violu, violoncello,
kytaru, zobcové flétny, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku,
tenor, baryton, lesní roh, pozoun, tubu, zpěv a sborový zpěv.
V předmětu hra na klavír lze domluvit, že výuka bude probíhat v anglickém nebo ruském jazyce, v předmětu hra na housle v německém
jazyce.
Organizace výuky na ZUŠ Hronov
- pro děti 5 až 7leté (ve výjimečných případech i mladší) - přípravné
studium (l až 2 roky)
- pro děti od 7 let - I. stupeň základního studia v délce zpravidla 7 let
(podle zvoleného učebního plánu)
- pro mládež od 14 let (střední škola) – II. stupeň základního studia
v délce 4 roky
V přípravném studiu hudebního oboru jsou děti vyučovány kolektivně a v průběhu tohoto jednoho či dvou let jsou postupně (podle svých
schopností a možností vyučujících) zařazováni na nástroj a vyučováni též
individuálně.
Žáci I. stupně hudebního oboru vedle svého hlavního předmětu absolvují rovněž po dobu 5 let výuku hudební nauky. I. a II. stupeň žák ukončí
zpravidla veřejným vystoupením či výstavou. Na konci každého školního
roku žáci vykonají postupové zkoušky do vyššího ročníku.

Předpisem, který podrobně upravuje vzdělávání na ZUŠ Hronov, je
Školní řád, který si můžete prohlédnout nebo stáhnout na stránce Ke
stažení na webu školy.
Kontakt: tel. 491 483 201, web: www.zushronov.cz,
e-mail: zus.hronov@tiscali.cz
Prodaná nevěsta v podání Pardubické konzervatoře
V neděli 29. dubna 2012 uspořádala ZUŠ Hronov ve spolupráci se
SRPDŠ při ZUŠ Hronov organizovanou návštěvu Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci, kde se konalo představení Prodané nevěsty v podání studentů Pardubické konzervatoře.

Pořadatelem tohoto benefičního představení byla Oblastní charita
Červený Kostelec. Celkem 35 zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů
nebo blízkých dopravil do Červeného Kostelce sjednaný autobus. Přes
určité problémy se nakonec podařilo nalézt pro každého místo k sezení.
Z představení jsme byli všichni nadšeni. Orchestr měl velmi ztíženou roli
malým prostorem ve zdejším orchestřišti, přesto podal znamenitý výkon.
Přímo vynikající byli všichni sólisté, ale také sbor. A to nejen po stránce
pěvecké, ale ještě více po stránce herecké. Z představení neustále proudilo obrovské nadšení a nasazení, všichni aktéři si své role užívali, v některých případech jsme vůbec nechtěli uvěřit tomu, že se jedná skutečně
ještě o studenty. Je pochopitelné, že se takový výkon musel odrazit na
posluchačích. Ti bez rozdílu věku nadšeně tleskali po jednotlivých áriích
i sborech. Obdiv nás posluchačů patřil jak mladým zpěváků a muzikantům, tak také jejich pedagogům, dirigentovi i režisérce. Je jen veliká škoda, že toto představení může zhlédnout jen omezený počet diváků. Určitě by si zasloužilo, aby ho natočila Česká televize a vysílala ho v hlavním
vysílacím čase.
Závěrečný koncert
Srdečně Vás zveme na Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hronov, který se
letos uskuteční v pondělí 4. června 2012 od 18.00 hod. v Jiráskově
divadle v Hronově. Představí se na něm jednotlivci i skupiny od předškolních dětí až po absolventy. Vystoupí žáci hudebního i tanečního oboru,
v předsálí bude instalována výstava výtvarného oboru.
Připravujeme
Datum
Čas
4. - 8. 6. 2012
4. 6. 2012
18.00
7. 6. 2012
16.00
9. 6. 2012
17. 6. 2012
18. 6. 2012
22. 6. 2012

Název akce
Postupové zkoušky
Závěrečný koncert
Přijímací zkoušky

Místa akce
ZUŠ Hronov
Jiráskovo divadlo
ZUŠ Hronov
Společenský sál
11.00 Vystoupení na vernisáži výstavy Obecního domu
ve Velkém Poříčí
15.00 Promenádní koncert DOM
Park MAJ Hronov
Malý sál Jiráskova
18.00 Koncert absolventů
divadla Hronov
Koncertní zájezd DOM
do Německa

Informace o ZUŠ Hronov najdete také na www.zushronov.cz
Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
HRONOV, HOSTOVSKÉHO 910

SEDMÁ „ HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA“

Automobileum - 1. místo v kraji
Cílem soutěže Automobileum je umožnit žákům škol z celé České
republiky, které nabízejí obory zaměřené na automobilový průmysl, porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností a výměnu zkušeností. Letošní krajské kolo Mistrovství automobilních škol proběhlo
pod záštitou Královéhradeckého kraje na autodromu ve Vysokém Mýtě
ve čtvrtek 3. května 2012. Soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 3. ročníků
oboru automechanik - mechanik opravář motorových vozidel. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Ondřej Vacek, Radek Vlk, Pavel
Šolar, Leoš Martínek a náhradníkem byl Tomáš Němec. Kluky čekaly nelehké disciplíny, ve kterých museli prokázat nejen vědomosti, ale i zručnost a pohotovost.
Soutěž se skládá ze 6 disciplín - vědomostního testu, jízdy zručnosti
na suchém povrchu, jízdy zručnosti na kluzké ploše, výměny kol, couvání
bez motoru a parkování do podélného stání.

Dne17. května 2012 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 7.
ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže
zúčastnilo 15 závodníků z pěti škol (Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Stř. škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,
Stř. škola hotelnictví a podnikání Hronov a pořádající SPŠ Hronov).

Naše družstvo zvládlo všechna úskalí soutěže na výbornou a obsadilo
1. místo.
Našim žákům blahopřejeme k titulu přeborníků Královéhradeckého
kraje a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Milan Magnusek, učitel odborného výcviku, SPŠ Hronov

Střední průmyslová škola Hronov úspěšně

V soutěži jednotlivců zvítězil Adam Bergmann z Obchodní akademie
Náchod s výkonem 170 cm. Na 2. místě se umístil Jan Jenka ze SPŠ Hronov a 3. místo obsadil David Černý ze Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov.

Dne 10. 5. 2012 se v Hradci Králové konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o přehlídku studentských prací v různých
vědních oborech.
Naše škola byla zastoupena dvěma pracemi, které postoupily z okresního kola v Náchodě. Obě práce soutěžily v oboru elektrotechnika
a byly to práce vskutku úspěšné. Petr Tomášek obsadil v kraji 2. místo
s prací Ovládání automatické frézky a dvojice Štěpán Erlebach a Jiří Ehl
skončili se svou prací Osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů na
3. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Petr Neumann, učitel odborných předmětů SPŠ Hronov

IFAS OPĚT ZAVÍTÁ
DO ČESKÉ SKALICE

V soutěži družstev obsadilo 1. místo družstvo SPŠ Hronov, 2. místo
Obchodní akademie Náchod a 3. místo Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov.
Na snímcích jsou 3 nejlepší jednotlivci, družstva a momentka ze závodu.
Mgr. Beránek, učitel TV, ředitel závodu

Přední zahraniční akademické pěvecké
sbory „MITS“ z Rigy (Lotyšsko), LAUDA z Petrohradu (Rusko) a Jazz Tranzit
z Iowy (USA) se představí posluchačům
5. července 2012 od 16.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v České Skalici – Malé Skalici.
Předprodej vstupenek bude zahájen
15. 6. 2012 v Regionálním informačním
centru v České Skalici, na třídě T.G.Masaryka 33, tel. 491 453 870, e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz
Tento koncert se koná za podpory Královéhradeckého kraje a města
Česká Skalice.

GASTRONOMICKÉ OKÉNKO
HRONOVSKÉ
HOTELOVÉ ŠKOLY
SOUTĚŽE A ZAHRANIČNÍ PRAXE
Jako každoročně se reprezentační tým hronovské hotelové školy zúčastnil v kongresovém centru Aldis prestižní soutěže Gastro Hradec
2012. Žák 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus Tomáš Andrejs, který pod vedením Bc. Jiřího Johna reprezentoval školu v kategorii Kuchař
kadet, o soutěži řekl: „Příprava trvala téměř celý týden. Od časných
ranních hodin jsme se scházeli ve školní laboratorní kuchyni a vytvářeli
své reprezentační a soutěžní menu. V Hradci Králové jsme potom vše
naaranžovali na své místo, vyleštili a pak s napětím čekali, jak nás porotci ohodnotí. Do Aldisu zavítaly stovky návštěvníků, kteří obdivovali
zručnost a šikovnost soutěžících v kategoriích Kuchař a Cukrář, ale i ve
vedlejších kategoriích Vyřezávání ovoce a Míchání nápojů. Po nekonečném čekání došlo při slavnostním ceremoniálu na vyhlašování výsledků.
Prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec
předal ceny nejlepším.“ A my rádi dodáváme, že mezi oceněnými byl
i Tomáš Andrejs.

Pro čtenáře jsou dnes připraveny originální soutěžní pokrmy ze zdravých surovin, které „zabodovaly“ na Gastro Hradec 2012.
Roláda z kukuřičného kuřete se šafránovou fáší
Kukuřičné kuře, žemle, smetana, anglická slanina, špenát, sůl, pepř, grilovací
koření, listový špenát.
Prsíčka z kukuřičného kuřete (krmeného kukuřicí) nakrájíme na hranolky,
obalíme v listovém špenátu a v potravinářské fólii stáhneme do malých válečků, které pět minut povaříme.
Zbytek kukuřičného kuřete rozemeleme se žemlí namočenou ve smetaně,
vyšleháme s vajíčkem, solí, pepřem
a grilovacím kořením. Jednotlivé roládky zabalíme do vzniklé drůbeží fáše
a anglické slaniny. Vše společně vaříme
v potravinářské fólii asi hodinu.
Mrkvové řezy

Se svým menu a variací slavnostní mísy získal bronzovou medaili, celý
školní tým pak obsadil v silné konkurenci 5. místo.
Téměř ve stejné době se vrátila skupina hronovských a vrchlabských
žáků z třítýdenní zahraniční praxe v anglickém Blackpoolu. O své
dojmy se se čtenáři podělí žáci 2. ročníku oboru Kuchař - číšník David
Mach a Jan Kratochvíl.
„Blacpool je opravdu pěkné město. Naše skupina pracovala v hotelu
Homecliffe v restauraci Toast bar. Hodně jsem se tam naučil, lidé byli
přátelští a moc fajn. Jediné, co mi vadilo, byla anglická strava. Ale užili
jsme si to a byla to pro mě dobrá zkušenost,“ řekl o stáži David. Jan se
také rozpovídal: „Byl jsem jeden z dvanácti vyvolených. Prokázali jsme
velké úsilí a znalosti, abychom mohli být vybráni na praxi do Anglie. Letěli
jsme do Manchesteru a potom pokračovali vlakem do Blackpoolu, kde
nás už čekal pan Slinger, který nás přivítal a odvezl do hotelů, kde probíhala naše stáž. Pracoval jsem v kuchyni, ale ze začátku jsem Angličanům
moc nerozuměl. Poté, co se naučili mluvit na nás pomaleji a zřetelněji,
to už šlo. Časem jsme si zvykli i na anglickou kuchyni, ale přesto jsme
se strašně těšili domů na česká jídla. Musím říct, že se tam hodně dbá
na hygienu. Cokoli uděláš, musíš po sobě hned uklidit. Snažili jsme se po
celou dobu pobytu co nejlépe reprezentovat školu a Českou republiku.
Na konci pobytu jsme se byli podívat na největší škole, jakou jsem kdy
viděl. Byli jsme tam všichni pozváni na oběd a dostali jsme certifikáty o
úspěšném absolvování stáže.
Doufáme, že v Anglii s námi byli spokojeni.

Karotka, máslo, tvaroh, sůl.
Karotku povaříme a nakrájíme na tenké plátky. Tvaroh vyšleháme s máslem a osolíme. Povařené plátky karotky rozprostřeme na plát a protíráme
vyšlehaným tvarohem. Výšku řezů si zvolí každý podle potřeby.
Mouse z uzeného kuřete se špenátem
Uzené kuře, zakysaná smetana, špenátový protlak, sůl, želatina, uzené maso.
Uzené kuře rozemeleme, vyšleháme se zakysanou smetanou a želatinou. Osolíme, přidáme špenátový protlak (pro barvu) a pokrájené uzené
maso. Vše vlijeme do formy a necháme zatuhnout. Krájíme vychlazené.
Hráškové želé
Mladý hrášek, sůl, bílý pepř, želatina.
Hrášek rozmixujeme, osolíme a opepříme, přidáme rozpuštěnou želatinu a nalijeme do formy. Vykrajujeme různé tvary, doplníme krutonkem
a bylinkami.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

HOKEJ V HRONOVĚ - SEZÓNY 1933-1939
Vážení sportovní diváci, hronovský hokej slaví letos 75 let od svého
prvního oficiálního zápasu. Je snad dílem osudu, že Hronov hrál první
oficiální zápas ve své historii na domácím ledě proti svému největšímu
současnému rivalovi, a to hokejistům z Náchoda. Zápas sice skončil vítězstvím Náchoda v poměru 4:2, ale tento den se začaly psát dějiny hokeje v Hronově. Zmiňovaný zápas se odehrál v neděli 10. ledna 1937.
Po 75 letech, ve středu 11. ledna 2012, hrál Hronov opět s Náchodem,
nyní však mistrovský zápas a opět na svém ledě, tentokrát korunovaný
vítězstvím Hronova 4:3. Pojďme se ale přenést do minulosti a trochu si
tak připomenout ony průkopnické začátky této krásné hry zvané lední
hokej.
Lední hokej, jako tzv. kanadský hockey, se v Československu hrál sice
poměrně dlouho, ale jeho rozvoj se datuje až od mistrovství světa 1933
v Praze. Tehdy se rozšířil i na český venkov a objevil se i ve zdejším regionu.
V Hronově tehdy působil Atleticko-fotbalový klub (AFK), který byl založen roku 1904. Jako sportovní klub se zaměřil zejména na populární
fotbal, později (od 20., 30. let) provozoval také atletiku a tenis a rovněž
založil sekci zimních sportů, které byly zastoupeny lyžováním a bruslením. V prosinci 1933 zřídil AFK na svém hřišti v Bosně kluziště o ploše
3000 m2, které bylo večer elektricky osvětleno. Pozadu nezůstaly ani další spolky: v lednu 1935 tělocvičná jednota Sokol Hronov zřídila kluziště
v Tyršových sadech a o dva roky později zřídil místní odbor Masarykovy
letecké ligy kluziště na pivovarském rybníku. Tím byly dány předpoklady
pro hokejovou hru, která si našla značnou oblibu zejména mezi dospívající mládeží. Počátky nebyly ovšem nijak jednoduché, hokej se hrál ve
velmi amatérských podmínkách. Nadšení zájemci se ve svém volném čase
učili hrát s pukem, seznamovali se s pravidly, sháněli si výstroj atd. První
kluziště byla stavěna jednoduše, bez odpovídajících mantinelů. Materiální
vybavení bylo navíc velmi finančně náročné. Samozřejmě záleželo také na
rozmarech počasí a na kvalitě přírodního ledu.
Dosud první známý a zřejmě i oficiální, byť jen přátelský zápas sehrál
AFK Hronov v neděli 10. ledna 1937 večer, když na svém hřišti podlehl
Sokolu Náchod 2:4.
Velmi intenzivní byla sezóna 1938/1939. Kluziště AFK bylo ve velmi
dobrém stavu, led byl upravován a dle soudobých novinových zpráv
(z 6.1. a 13.1. 1939) byli jak bruslící návštěvníci, tak i diváci plně spokojeni.
Vstupné bylo lidové. Hokejové (hockeyové) mužstvo AFK Hronov zahájilo činnost několika zápasy. V prvním utkání podlehlo doma Sokolu Červený Kostelec 3:5, když za Hronov skórovali Vacek, Svoboda a Vaňura.
Odvetný zápas se hrál v neděli (zřejmě 18. prosince 1938) v Červeném
Kostelci a skončil remízou 3:3, ačkoliv ještě několik minut před koncem
vedl bez střídání hráčů Hronov 3:1. Branky dali Vacek, Nič a Svoboda.
Další neděli večer (tedy 25. prosince 1938) prohrál AFK Hronov se Sokolem Bukavice 4:6. V tomto zápase hráli domácí slabě, náhradní brankář
podal matný výkon. Ve středu (28. 12. 1938) sehrál AFK Hronov další zápas, tentokrát s prvotřídním mužstvem SK Náchod. Jak referovaly místní
noviny: „Hosté nastoupili jen s náhradníkem za Vébra, zato ale posíleni Balcarem a zvítězili po taktické hře 2:1, když domácí měli po většinu zápasu převahu, ale útok nedovedl střelbou tuto vyjádřit“. Jak se ještě uvádí, zápas velmi
dobře soudcoval p. Jirsák, 2 branky za Náchod dal Balcar, za Hronov skóroval Svoboda. Po vánočních svátcích sehrál AFK Hronov dva přátelské
zápasy s bývalým mistrem SK Sparta Úpice. Oba zápasy prohrál, ovšem
velmi čestně, v pátek 6. ledna 1939 na dobrém ledě v Úpici 2:8 (2:0, 0:1,
0:7), v odvetě (revanche) v neděli 8. ledna v Hronově 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
před velmi četnou návštěvou. Branky za hosty: Stoklasa, Macek, Kulda, za
Hronov: Vacek. Jak se píše: „ Hosté i tentokráte předvedli velmi pěknou hru,
domácí ale dobře vzdorovali, ba měli celkem více ze hry, bohužel nedovedli pro
špatnou střelbu převahu vyjádřiti.“ Ještě týž den v neděli dopoledne (8.1.)
prohrál kombinovaný AFK v Bukovici s tamním Sokolem 1:4. Tím také
skončila hokejová sezona 1938/39. Pokračování příště.
Podklady byly čerpány pouze z kusých novinových zpráv místního tisku (zejména týdeníků Náchodské listy, U nás a Náchodský kraj).
Šťavík Jindřich

SOKOLSKÉ TOULKY ČESKÝM KOUTKEM

Zveme všechny příznivce turistiky na pěší putování s odborným výkladem v sobotu dne 23. června 2012. Odjezd vlakem z Hronova v 8.09
hod. do Police nad Metují (železniční stanice). Pokračujeme autobusem
v 8.22 hod. do Machova- náměstí.
Pěší trasa povede Tkalcovským stezníkem na Bukovinu, odtud do
Stroužného, kde je možnost občerstvení na rybách. Další etapa bude
přes strouženská Zada, Mokřiny a žďárecká Zadní Zada do Žďárek.
Předpokládaný návrat do Hronova je ze Žďárek ve 14.20 nebo 18.20
autobusem.
Srdečně zvání jsou nejen členové Sokola, ale i ostatní zájemci.
Výbor Sokola Hronov

ROZPIS SLUŽEB
STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
Ordinační hodiny: sobota a neděle od 8.00 do 12.00 hodin
2. - 3. 6.
MUDr. Jana Šnajdrová, Velké Poříčí,
Náchodská 548, tel.: 491 482 850
9. - 10. 6.
MUDr. Jana Šťovíčková, Náchod,
Denisovo nábřeží 665, tel.: 491 423 748
16. - 17. 6.
MUDr. Lucie Třísková, Náchod,
Denisovo nábřeží 665, tel.: 491 421 920
23. - 24. 6.
MUDr. Jana Vaňková, Červený Kostelec,
Manželů Burdychových 325, tel.: 491 463 421
31. 6. a 1. 7.
MUDr. Alois Vejmola, Náchod,
Palackého 20, tel. 491 424 524

Obec Žďár nad Metují ve spolupráci
s TJ Sokol, SDH a občané obce
Vás srdečně zvou na

3. Jako obvykle nabízíme pro děti na Dětský den sponzorský příspěvek
v podobě volných vstupenek na dosud hotové atrakce.
Kontakt: Ivana Sommernitzová, tel.: 602 312 722

SVATOJÁNSKÝ JARMARK
v sobotu 23.června 2012 - 9.00 - 16.00 hodin
na návsi obce, na „Rovinkách“,
u staré kovárny, u hasičské zbrojnice
Program:
9:00 zahájení (na návsi)
11:00 představení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují
14:00 Dětský den s atrakcemi (u hasičské zbrojnice)
15:30 delegace účastníků „Běh z Police do Police“
17:00 k poslechu i tanci zahraje kapela p. Blažka z Police n. M.
19:00 1. vystoupení skupiny „Artróza“ z Hořic (mažoreti)
20:00 večerní zábava - kapela „SPLAV“ ve stylu country
21:00 2. vystoupení skupiny „Artróza“ z Hořic
Na bývalém koupališti bude probíhat výlov ryb a opékání ryb.
K vidění bude práce kovářů, řezbářů, kameníků, dále práce perníkářek,
cukrářek, paličkování krajek, výroba šperků.
Sýry z ovčí farmy, med… a mnoho dalšího.
Za hasičskou zbrojnicí se bude konat výstava historických vozidel.
Možnost prohlídky staré kovárny.
Občerstvení po celý den!

MOTOBYDLO V NOVÉM

Informace o všem novém, co jsme připravili pro potěchu místní veřejnosti a pro podporu cestovního roku v našem regionu.
1. Do našeho náhonu jsme nasadili několik set kusů pstruhů, které si
mohou zájemci sami vylovit a které pro naše hosty rovnou připravíme
na grilu.
2. Rozšiřujeme sportovní vyžití v našem areálu, který jsme nazvali Adrenalium, vedle motokár o 20 dalších sportovních atrakcí, z nichž většina je již v provozu. Jen některé z nich (lanové centrum, tenisový kurt
a horolezecký výstup na komín) budou dokončeny k prvnímu prázdninovému dni, tj. ke konci června t.r. /viz leták/.

V PRODEJI
V INFORMAČNÍM CENTRU

HRONOV
Doporučená cena:

199 KČ

Bubeník kapel Noid, Dymytry, Kamil Střihavka & Leaders!,
Michal Pavlíček Trio, Stroy, ex-B.S.P., Tortharry,
Aneta Langerová...
Učastník prestižních bubenických festivalů
Drummers Day 2010 v Holandsku, La Rioja Drumming Festival 2011
ve Španělsku, Meinl Drum Festival 2012 v Německu

DVD OBSAHUJE:
ZÁZNAM ŽIVÝCH VYSTOUPENÍ
DRUMMING SYNDROME
(Hronov, Ostrava, Olomouc)

NOVÉ SKLADBY PROJEKTU
DRUMMING SYNDROME
(nahráno živě v pražském Paláci Akropolis)

ROZHOVOR, POHLED DO ZÁKULISÍ, ARCHIVNÍ MATERIÁLY
A DALŠÍ BONUSY

www.milosmeier.cz
www.myspace.com/milosmeier
wwww.facebook.com/milosmeier

Sobota 2. června v 15.00 hodin
Park A. Jiráska Hronov
KIS Hronov
Vás zve na tradiční

DĚTSKÝ DEN

Rodinné odpoledne plné soutěží, vystoupení i překvapení.
Pro nejmenší k dispozici trampolína i skákací hrad zdarma.
Vstup volný!

Pondělí 4. června v 19.00 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov
ZUŠ Hronov Vás zve na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Představí se na něm jednotlivci i skupiny od předškolních dětí
až po absolventy. Vystoupí žáci hudebního i tanečního oboru, v předsálí bude instalována výstava výtvarného oboru.
Vstupné: Kč 50,-, děti a důchodci Kč 25,-

Středa 6. června v 10.00 a v 16.00 hodin

Pátek 8. června v 17.00 hodin

Jiráskovo divadlo Hronov

KIS Hronov a Divadelný kroužek
HÁĎATA z DDM Domino Hronov
Vás zvou na šest nejznámějších pohádek tak, jak se
o nich dočetl dědeček v dnešním denním tisku.
Pohádky, jak je určitě neznáte, uvidíte v nové hře
Jiřiny Voltrové
s názvem

DĚDEČKU,
VYPRÁVĚJ

Otesánek, Smolíček, Paleček, 12 měsíčků, Budulínek a Koblížek žijí i dnes mezi námi. Stačí se rozhlédnout.
Režie: Jiřina Voltrová
Hrají: Markéta Bohdalová, Markéta Janečková, Šárka Boukalová,
Bára Červená, Magda Nawrat, Pavla Prokopová, Michaela
Rotterová, Nela Řehořová, Jiří Schindler, Vanesa Veselá,
Monika Vlčková a Hana Zobalová
Vstupné: Kč 30,-

Jiráskovo divadlo Hronov

8. HRONOVSKÉ
HÁDĚ
divadelní festival nejmenších herců

10.00 hodin

Soubor „A jde to!“ ze ZŠ a MŠ J. Zemana
a klienti stacionáře Cesta v Náchodě

LOJZA A LÍZA
Zazpívají Vám písničku M. Tučného:
Lojza a Líza, kterou ztvárnili osobitým způsobem.
Dramatický kroužek Háďata
- DDM Domino Hronov

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
Vstupné: Kč 20,16.00 hodin

„Hronováček“ MŠ Hronov

Neděle 17. června v 15.00 hodin
Park A. Jiráska Hronov
ZUŠ Hronov
Vás zve na

PROMENÁDNÍ KONCERT
Vystoupí Dechový orchestr mladých
ZUŠ Hronov a Červený Kostelec

Pondělí 18. června v 18.00 hodin
Malý sál Jiráskova divadla Hronov
ZUŠ Hronov
Vás zve na

KONCERT ABSOLVENTŮ

Vstupné dobrovolné.

82. JIRÁSKŮV HRONOV SE BLÍŽÍ

MALÁ ČARODĚJNICE
Soubor „Kašpárek“ MŠ Kramolna
POHÁDKA O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
MŠ Vančurova Náchod

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Vstupné: Kč 30,-

Pokud máte k dispozici volné ubytovací prostory, které byste mohli
poskytnout návštěvníkům 82. Jiráskova Hronova, nabídněte je prosím
v kanceláři KIS Hronov, v IC Hronov, na e-mailu: kis@mestohronov.
cz nebo na tel.: 491 483 314, 737 608 373
Termín letošního Jiráskova Hronova
je od 3. do 11. 8. 2012.
Děkuji.
Marcela Kollertová,
ředitelka KIS Hronov
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