55
Hronovské listy

2016

květen
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Česko-polský půlmaraton 2016
Provoz kompostárny
Konkursní řízení
Knihovna - Čtenář roku
Čarodějnice v Justynce
Zápisy do mateřských škol

Jarní
Skončila zima a ustoupil mráz,
zas vládne jaro a je plné krás.
Kobercem z pampelišek zdobí se louky,
všechno se probouzí, lákají toulky.
Nastalo jaro - to lehké bytí,
naděje snoubí se s vůněmi kvítí.
Zas je tu jaro - to zvláštní chvění,
země se probouzí, tak jako loni.
Přináší naději nového života,
příroda v nový háv právě se odívá.
Přišlo k nám jaro!
Pro naše potěšení.
Hana Hustáková

Aprílové vyučování
v ZŠ Hronov
DDM Domino - letní tábory
Koncerty ZUŠ Hronov
Úspěšné Bábinky
Zhodnocení sezony
- volejbal a hokej
Jan Čenský v Hronově

Vážení spoluobčané,
dobrých zpráv prý není nikdy dost. Jednu ale mám, a tak se s Vámi
o ni ráda v úvodu svého tradičního příspěvku podělím. Na sklonku loňského roku se na město obrátili zástupci vydavatelství FOIBOS BOOKS
s. r. o. s žádostí, abychom podpořili vydání publikace „Slavné stavby Jindřicha Freiwalda“. Architekt Jindřich Freiwald se narodil dne 6. června
1890 v Hronově a zemřel 8. května 1945, tedy na samém konci 2. světové války jako účastník Pražského povstání. Jeho stavby najdeme prakticky v každém větším českém a moravském městě. U nás v Hronově svou
stopu náš významný rodák také zanechal. Je autorem Jiráskova divadla
a budovy spořitelny. Proto jsme ani vteřinu neváhali a vydání publikace
podpořili celkovou částkou Kč 10.000. Před několika dny nám bylo vydavatelstvím doručeno 50 ks výtisků, které si budou moci zájemci od května zakoupit v Informačním centru Hronov.

Prodejní cenu za publikaci bude na konci dubna schvalovat rada města
(návrh je 119 Kč). S novou publikací se zájemci mohou seznámit i v naší
městské knihovně.
Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ Hronov
– Velký Dřevíč
V lednu letošního roku vyhlásila rada města konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ Hronov – Velký Dřevíč, jmenována byla konkurzní komise. Dne 14. 3. 2016 proběhlo její první zasedání za účelem
otevření obálek a konstatování, zda uchazeči splňují požadované předpoklady. Do konkurzu se přihlásila pouze jedna uchazečka, která požadavkům vyhověla, ale bohužel nám před samotným konáním konkurzu
písemně sdělila, že se konkurzu nezúčastní. Vedení města se tak dostalo
do velmi nepříjemné situace. Stávající paní ředitelka ve funkci 31. 7. 2016
končí a zájemci o místo ředitele/ky nejsou. Další možné řešení, že by se
dřevíčská škola sloučila se školou hronovskou (podobně jako je sloučen
s Hronovem Zbečník) odmítají zaměstnanci školy, členové školské rady
i část zastupitelů. Ale škola bez ředitele/ky zůstat nemůže. Rada města
Hronova se tedy sešla 21. 4. 2016 na mimořádném jednání a rozhodla se
konkurzní řízení vypsat ještě jednou (celý text inzerátu najdete na jiném
místě Unásku). Moc bych si přála, aby se zájemci o tuto pozici našli. Pokud ne, bude mít město i škola velký problém.

Nový chodník ve Zbečníku byl u sodovkárny rozkopán
Hodně naštvaně nám někteří občané Zbečníku na konci března oznámili, že u bývalé sodovkárny byl u rozvaděče rozkopán nový chodník.
Nedivím se, taky jsem se hodně rozčílila. Kontaktovala jsem zástupce firmy Česká Telekomunikační infrastruktura a. s. Praha, která má rozvaděč
v majetku. Nebyl to vůbec hezký rozhovor. Následně nám přišlo písemné vyjádření, ve kterém byla oprava havarijního stavu popsána a zdůvodněna. Společnost přislíbila, že chodník bude opraven – nově zaasfaltován,
a to firmou, která jej vybudovala. Z technologických důvodů se tak stane
současně se zaasfaltováním nedokončeného kousku chodníku na protější straně. Mohu slíbit, že si to opravdu pohlídáme.
Domy s pečovatelskou službou
Město Hronov má ve své správě dva domy s pečovatelskou službou.
Z informací Ing. Lenky Vítové, vedoucí odboru majetek, obyvatelé jednoho z nich, konkrétně pak tzv. Hedvábnice, vědí, že připravujeme projektovou dokumentaci na výměnu oken, zateplení a odstranění zemní
vlhkosti. Cílem je požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to nejen na tento dům, ale i na vedlejší bytový dům, který je také v majetku města. Celkové náklady na opravu a zvelebení obou
domů se předpokládají ve výši 9,5 mil. Kč s tím, že bychom mohli získat
dotaci ve výši cca max. 30 %. Z minulého programového období jsme tak
trochu „namlsáni“ dotacemi ve výši 85, ale i 90 %, takže se může na první pohled zdát, že je dotace v tomto případě nízká. Ale nám stojí za to
o ni požádat, protože žádný jiný dotační program vypsán není. Jsme si moc
dobře vědomi toho, v jakém neutěšeném stavu oba domy jsou. A to se nebavíme o tom, jakou kvalitu mají jednotlivé byty. Hodně jsem se tímto problémem začala zabývat ve chvíli, kdy mě kolegyně ze sociální komise a také
kolegyně ze sociálního odboru seznámily s faktem, že ne všichni zájemci
o bydlení v našich domech s pečovatelskou službou, konkrétně pak v Kalinově domě, se do něj nastěhují. Důvod je prostý. Kalinův dům má celkem 40 bytů, ale pouze 18 z nich má sprchový kout!!! Vůbec jsem to
netušila. Byla jsem tu samozřejmě mnohokrát, ale nikdy mě nenapadlo jít
do některého z bytů a zajímat se o sociální vybavení. Nikdy by mě nenapadlo, že v domě s pečovatelskou službou, který slouží hronovským seniorům od roku 1998, jsou vany a ne sprchové kouty. A to je velký problém. Do vany díky zdravotním potížím zkrátka někteří zájemci nevlezou,
a tak musí bydlení v Kalinově domě odmítnout. Vím, že „vana“ dělá problém i některým stávajícím nájemníkům. Jejich zdravotní stav se od nástupu
do Kalinova domu změnil a „vanu“ už nezvládají. Nemohu říct, že by byla
sociální zařízení v Kalinově domě ve špatném stavu, to vůbec ne. Jen jsou
zkrátka ve více než polovině bytů nevhodná. Aby mohl dům sloužit těm,
kterým má, musíme tento problém začít řešit. Individuálně, zvlášť s každým nájemníkem i novým žadatelem o byt. První jednání už máme za sebou
a já mám dobrý pocit z toho, že lidé chápou, že na předělání všech nevyhovujících koupelen nemá město v tuto chvíli dostatek finančních prostředků,
a tak jsou i ochotni na rekonstrukci přidat něco ze svého.
Problematika kanalizací v okrajových částech – fakta a nejčastěji kladené otázky
Této problematice se věnuje ve svém příspěvku poměrně rozsáhle
i pan místostarosta. Přidám k jeho vyjádřením několik dalších informací,
neboť z dotazů, se kterými se na nás obracíte, je zcela zřejmé, kolik nepřesných a účelově zkreslených informací mezi lidmi ohledně této problematiky koluje.
l Program rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK) je dokument, o jehož změnu požádalo město Hronov v září
2013. Obsahem změny bylo, aby v lokalitě Velký Dřevíč bylo nakládání
s odpadními vodami řešeno individuálně. Kraj změnu odsouhlasil, následně své rozhodnutí revokoval, protože se dopustil procesní chyby. V současné době zpracovává další podklady pro nové projednání naší žádosti.
Usnesení zastupitelstva z roku 2013 je stále v platnosti, nikdo jej nezrušil. Město tímto usnesením jasně řeklo občanům, že ve Velkém Dřevíči
centrální kanalizaci budovat nebude.
l Okrajové části Hronova Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná, ale
i část Velkého Dřevíče v PRVK nikdy neměly uvedeno, že by se zde budovala centrální kanalizace. Vždy zde bylo počítáno s individuálním čištěním (zajišťuje si každý majitel nemovitosti).

l Ve Velkém Dřevíči je celkem 273 nemovitostí. Dle podkladů ze stavebního úřadu má k 15. 3. 2016 celkem 42 nemovitostí zkolaudované
DČOV, 23 nemovitostí má stavebně povolené DČOV a u 8 nemovitostí je DČOV v projednávání. Celkem 73 nemovitostí, což je 26,74 %, má
vyřešeno nebo řeší čištění odpadních vod v souladu se zákonem. Vědí
majitelé těchto nemovitostí, že někteří jejich sousedé usilují o vybudování centrální kanalizace? Vědí majitelé těchto nemovitostí, že pokud by
k tomu došlo, pak by se MUSELI na novou kanalizaci připojit? Stejně jako
pan místostarosta odmítám lidem, kteří mají vše v souladu se zákonem,
nařídit, aby se na novou kanalizaci připojili. Pokud jednou město řeklo
(platné usnesení zastupitelstva z roku 2013), že stavět kanalizaci nebude,
pak není možné pod nátlakem části obyvatel toto měnit. Navíc z technicko-ekonomické variantní studie proveditelnosti (TES), kterou si nechalo
město vypracovat, vyplývá, že ani jedna z možných variant řešení odkanalizování Velkého Dřevíče nesplňuje podmínky pro získání dotace (viz
údaje v tabulce). Pouze varianta 3b je tzv. „na hraně“. Ta ale nepočítá
s tím, že bude „odkanalizováno“ všech 717 obyvatel Velkého Dřevíče,
ale pouze 535. Z těchto 535 obyvatel má však již 205 obyvatel nakládání
s odpadními vodami u svých nemovitostí vyřešeno. Ptám se – je opravdu
hospodárné budovat centrální kanalizaci za 54.220.111 Kč bez DPH (cca
65 mil. Kč s DPH) pro 330 obyvatel Velkého Dřevíče? Ceny jsou převzaty z TES. Mám i další otázky. Co ostatní obyvatelé v okrajových částech?
Jak město pomůže jim, když by bylo ochotno investovat tak vysoké finanční částky pro tak málo obyvatel? A kde bychom na to vlastně vzali?
Na jednání zastupitelstva zaznělo, že je nadbytečné stavět nový úřad, kanalizace je přednější. Výborně! Nebudeme tedy respektovat usnesení zastupitelstva z června 2014 o tom, že úřad vybudujeme, a náklady vynaložené na přípravu akce ve výši 2 mil. Kč vyhodíme z okna.
l Proč, když nemá město na vybudování kanalizace peníze, nevybuduje kanalizaci Vak Náchod, a. s.? V plném znění zveřejňuji vyjádření předsedy představenstva Vak Náchod, a. s. Ing. Dušana Téra.
Vyjádření VAK Náchod, a. s. k budování nové kanalizace
ve Velkém Dřevíči
Vážená paní starostko,
na základě Vámi zaslaných dotazů ve věci budování kanalizace ve Velkém
Dřevíči Vám zasílám naše vyjádření.
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. (dále jen VAK) je majitelem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury (VHI - vodovod, kanalizace). Na území jeho zájmu není jeho povinností v obcích zajišťovat investiční výstavbu VHI.
VAK splnil svoji povinnost, tj. vyřešit aglomerace nad 2000 EO (ekvivalentních obyvatel). VAK řešil oblasti, kde již vlastnil a provozoval stávající kanalizační síť (stávající „nečištěné výustě“). Není v ekonomických možnostech VAKu,
aby zajišťoval investiční výstavbu kanalizací a ČOV v obcích, kde zároveň vlastní a provozuje vodovod.
Jedná se o obce - lokality: Pavlišov, Horní Radechová,, Bezděkov n. M., Bohuslavice n. M., Borová, Sukovice, Černčice n. M., Česká Čermná, Česká Metuje,
Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hořičky, Hynčice, Chvalkovice, Jestřebí, Jetři-

chov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Otovice, Police n. M., Přibyslav, Sendraž, Slatina n. Ú., Slavětín n.
M., Slavoňov, Stárkov, Suchý Důl, Vernéřovice, Velké Petrovice, Vestec, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n. M. , Žďárky, Velký Dřevíč, Stárkov, Zdoňov, Vižňov, Ruprechtice, Janovičky, Rožmitál, Starostín a Bohdašín. V uvedených obcích je možné, aby si kanalizaci vybudovaly samotné obce (někde se
tak již stalo), nebo je v nich zvolena cesta individuálního čištění odpadních vod,
které si zajistí každý majitel nemovitosti.
VAK na základě zkušeností s provozováním nově vybudovaných kanalizací (Vrchoviny, Hejtmánkovice) poukazuje na skutečnost, že stavbu kanalizace,
která byla zafinancována společně z prostředků SFŽP, lze provozovat za splnění podmínek zákona č. 274/2001 Sb., ovšem s předpokladem, že cena pouze stočného bude ve výši okolo Kč 100,-Kč/m3.
Osobně jsem navštívil starosty těchto obcí: Otovice, Heřmánkovice, Starostín,
Ruprechtice, Vižňov (Meziměstí) Zdoňov, Bohdašín, Javor - Dědov (Teplice nad
Metují), Česká Metuje, Ždár nad Metují, Velké Petrovice, Vysoká Srbská, kde
jsem získal informaci, že čištění odpadních vod se bude v obci řešit individuálně, tj. každý majitel své nemovitosti.
Na základě výše uvedeného nedoporučujeme výstavbu veřejné kanalizační sítě, neboť budoucí provozovatel nevygeneruje potřebné finanční prostředky do takové výše, aby mohl naplnit požadavky jemu uložené zákonem č.
274/2001 Sb.
l Je pravda, že podle platné legislativy nelze do žádných silnic II. a III.
třídy (ta vede přes celý Velký Dřevíč) ukládat kanalizaci? Ano, je to tak.
Zákonodárci prý připravují změnu. Podstatná část kanalizace by dle TES
měla ve Velkém Dřevíči vést v cestě. I kdybychom nyní přistoupili k vypracování projektové dokumentace, tak nám stavební úřad nevydá ani
územní rozhodnutí.
l Proč nemůže vést kanalizace Lískami? Může, technicky je všechno
možné. Komunikace je široká 3,3 m a je v ní uložen vodovod, plyn a telekomunikační sítě. Každý majitel sítě požaduje dodržení určitého ochranného pásma. To by se možná splnit dalo, ale některé sítě by se musely překládat. To by stavbu určitě prodražilo. Navíc je svah v této lokalitě
nestabilní, pouhým okem je např. na původních patnících vidět, že ujíždí.
l Proč jste ve Zbečníku kanalizaci vybudovali a tady (VD) ji budovat
nechcete? Jsme snad občané druhé kategorie? Ve Zbečníku budoval kanalizaci Vak Náchod, a. s. Město rekonstruovalo chodníky, dešťové kanalizace, veřejné osvětlení a místní komunikace. To vše cca za 25 mil. Kč.
Město Hronov od roku 1993 (vznik Vak) jako investor žádnou
splaškovou kanalizaci v samotném centru ani v žádné ze svých
částí nebudovalo!
Na jednání zastupitelstva, které TES projednávalo a vzalo na vědomí,
také zaznělo, že moje negativní stanovisko k budování nákladné kanalizace je pomstou za to, že se chtěl Velký Dřevíč osamostatnit. Co k tomu
říct? Kde chybí argumenty, tam vždycky nastupuje zloba a nenávist. Zažíváme si ji teď s některými kolegy při jednáních zastupitelstva, ale i při
běžných, každodenních setkáních s těmi, kteří mají jiný názor, víc než
dost.
Hana Nedvědová

Zhodnocení investičních nákladů z pohledů dotačního programu (zdroj TES)
Kanalizace
Variantní návrh

ČOV

Předpokládaný
Uznatelné náklady
Max. investiční Max. investiční
počet připojených
do dotačních
náklady dle OPŽP náklady dle OPŽP
EO
prostředků

Celková cena

Stav

Celkové náklady
na 1EO

Centralizované odkanalizování lokalit Velký
Dřevíč, Rokytník, Žabokrky (Příloha 1)

1226

110 340 000 Kč

-

121 607 772 Kč 126 698 540 Kč

Nesplněno

103 343 Kč

Centralizované odkanalizování lokalit Velký
Dřevíč, Rokytník (Příloha 2)

1070

96 300 000 Kč

-

99 883 623 Kč 104 239 682 Kč

Nesplněno

97 420 Kč

Centralizované odkanalizování lokality Velký
Dřevíč do vlastní ČOV (Příloha 3a)

570

51 300 000 Kč 16 400 000 Kč

61 212 284 Kč

63 903 103 Kč

Splněno

112 111 Kč

Centralizované odkanalizování lokality Velký
Dřevíč do ČOV Náchod (Příloha 3b)

570

51 300 000 Kč

51 791 516 Kč

54 220 111 Kč

Nesplněno

95 123 Kč

Decentralizované odkanalizování lokalit Velký
Dřevíč, Rokytník, Žabokrky (Příloha 4)

1226

110 340 000 Kč

-

31 740 000 Kč

33 429 689 Kč

Splněno

27 267 Kč

7 110 000 Kč

-

2 542 500 Kč

2 709 300 Kč

Splněno

34 295 Kč

Decentralizované odkanalizování lokality
Malá Čermná (Příloha 4)

79

Radost nebo starost …
Nová zastávka
Všichni víme, v jakém stavu byl přístřešek na autobusovém nádraží u průchodu k obchodu
s ovocem a zeleninou. Dlouho naši občané volali po změně k lepšímu. Majiteli pozemku se podařilo domluvit nejen s nájemcem dřevostavby, ale následně také s majitelem bývalé trafiky, že se oba
objekty odstraní. To byl první krok. Dále jsme se domluvili na nájmu části tohoto prostoru, kde
chceme vybudovat novou zastávku. Zastávka bude široká cca 5 m a doufám, že dostatečně rozšíří
možnost ukrytí cestujících při nepříznivém počasí. Snažíme se také domluvit se společností zajišťující pro Královéhradecký kraj smluvní veřejnou dopravu, aby instalovala elektronickou informační tabuli, kterou můžete vidět např. na autobusovém nádraží v Náchodě.
Exkrementy
Na základě návrhů občanů a po dobrých dosavadních zkušenostech budeme dále rozšiřovat
koše s nainstalovaným držákem na sáčky pro „miláčky“. Vím, že se někteří pousmějete, že je prima držák, ale hlavní jsou sáčky!! Ano, stává se, že někdy nejsou včas v některém koši doplněny.
Bohužel, většinou to není tím, že by došly, ale nějaký „duševní silák“ je odmotá všechny najednou.
Případně si je lidé odmotávají „do foroty“, využívají je i pro domovní odpad. Koše se kontrolují
a doplňují pravidelně. Sáčky by měly být pohotovostní, pomoci v nouzi. Vím, že každý správný pejskař si nese sáčky vlastní, nebo ne?

Křížky ve Zbečníku
Díky iniciativě občanů Zbečníka se v rámci stavby cesty a kanalizace zadala také oprava
stávajících dvou křížků. Cena rekonstrukce je
Kč 512 798,-. Dílo provedla renomovaná firma
RenoArt s.r.o. ze Dvora Králové nad Labem,
která má všechny certifikáty opravňující k této
činnosti. V průběhu dubna došlo k instalaci rekonstruovaných křížků ve Zbečníku. Po rekonstrukci by měly mít křížky životnost dalších 100
let. Dlouze se také hledalo vhodné umístění.
Konzuntovali jsme to i se zástupci firmy. Zatím
mám jen pozitivní ohlasy, uvidíme, až se dokončí všechny úpravy.

Parkování
Nová odstavná plocha za městským úřadem je již částečně v provozu. Prosím dodržujte zákaz
parkování před hasičskou zbrojnicí, při případném výjezdu může dojít k poškození zaparkovaného
vozu a bude následovat i pokuta za maření akce. V těchto místech a na parkovišti před městským
úřadem budou probíhat četnější kontroly MP.
Celá parkovací plocha bude dokončena po dořešení umístění pohotovostních kotců. Bude provedena také výstavba plotu. Připravujeme i nové značení pro lepší orientaci. V současné době je
vše v řešení. Využívejte zatím, prosím, pouze ohraničenou část, děkuji.
Bezpečnost a kamerový systém
Na základě doporučení bezpečnostní komise a po konzultacích s městskou policií a Policií ČR
byl vypracován návrh rozmístění kamerového systému pro první etapu. Pro získání dotace je jednou z podmínek nejen Strategie rozvoje města, ale přímo zpracování strategického dokumentu Prevence kriminality na období let 2016 – 2020. Jelikož bychom za město Hronov rádi podali
v příštím roce žádost o dotaci z Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality, je nutností zpracovat již zmiňovaný strategický dokument spolu s Bezpečnostní analýzou. Dotace se mohou získat mj. na městský kamerový dohlížecí systém, ale i například na vybudování nebo úpravy
a vybavení sportovních hřišť. Na přípravu strategického dokumentu nejsme bohužel dostatečně
kompetentní, proto jsme požádali o pomoc zpracovatele Strategického plánu rozvoje města Hronov – firmu DRAG, s.r.o., která již základní data o městě má. Na první informační schůzce jsme se
domluvili, že ke zpracování strategického dokumentu Prevence kriminality a bezpečnostní analýzy je nutné sestavit tzv. pracovní skupinu, jejíž zástupci se zabývají danou problematikou (bezpečností ve městě, sociálními službami ve městě, prevencí v oblasti školství i zástupce, který pro děti
zajišťuje volnočasové aktivity). V pracovní skupině se samozřejmě objeví i zástupce města a bezpečnostní komise.

ČESKO-POLSKÝ
PŮLMARATON

21. KVĚTNA 2016 v 18 hodin,
start v Kudowě Zdroj v parku.
Nenechte se zmást plakátem, „maj“ je u sousedů květen. Chystá se již 26. ročník uvedeného běhu. Srdečně zveme všechny běžce. Další
propozice najdete na webu města.

(např. vybudování přípojky na vlastním pozemku na vlastní náklady – tak jako ve Zbečníku,
nové nemovitosti v Hronově) lze dosáhnout na
dotaci. Dotační titul je do max. 63,5 % uznatelných nákladů. Varianta 3b je pro 535 obyvatel
(nepokrývá ani celý Velký Dřevíč).
Co je důležité mít na zřeteli?! Jako odpovědný zastupitel si je třeba odpovědět na
pár otázek. Odpovídá počet obyvatel ve studii pro lokalitu, která by ještě mohla dosáhnout na dotaci, počtu obyvatel dle matriky?
Jsme schopni získat dotaci v maximální výši,
když už teď je tato varianta pod hranicí dotace? Připojí se všichni, kteří v této lokalitě mají
nemovitost? Bude po vybudování počet připojených dostatečný pro získání dotace? Nehrozí možnost následného vrácení dotace
a dalších sankcí, jako se to stalo při plynofikaci? Jsou si obyvatelé, kteří by se na kanalizaci připojili, vědomi nákladů, které je čekají?
Nemyslí si, že vše bude zadarmo? Co přípojka, stočné? Co ostatní obyvatelé, kteří nejsou
připojení a dotace na ně nedosáhne? Naopak,
co ti, co jsou v zájmovém území studie 3b
a již mají vše v souladu se zákonem? Co ostatní obyvatelé Hronova? Co připravené investice? Podlehnu nátlaku zájmové skupiny, nebo
se řídím rozumem a hájím zájmy všech občanů Hronova, kteří mi ve volbách dali důvěru,
že za ně budu rozhodovat?

Kanalizace ve Velkém Dřevíči
Kdo pozorně a pravidelně čte Unásek, již jistě narazil na informace Spolku pro Velký Dřevíč
ohledně kanalizace. Vybudovat, nebudovat, soudit se, nesoudit, proč oni, proč ne my, my bychom
taky rádi měli atd.
Na základě soudního rozhodnutí královéhradecké zastupitelstvo revokovalo rozhodnutí o vyřazení lokality Velký Dřevíč – Rokytník z PRVKUKu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKUK). Pokud by toto usnesení platilo, nemohlo by dojít k čerpání dotací
na výstavbu kanalizace. Následovalo tedy rozhodnutí zastupitelstva města o zadání nové nezávislé
studie „Hronov kanalizace - Technicko-ekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracované
pro k. ú. Hronov (část), k. ú. Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná. Ke
studii byla založena pracovní skupina, ve které byli zástupci Spolku pro rozvoj V. Dřevíče, zastupitelé z Velkého Dřevíče a odborníci z oboru.
Pracovní skupina zadávala zpracovateli, co je třeba do studie zapracovat a dále studii připomínkovala. Studie se týká 1305 obyvatel. Zpracovatel postupně navrhl 5 variant řešení, dopočítal náklady na ekvivalentního obyvatele a možnost dosažení dotace. Možnost získání dotace je pro
variantu 3a, kde není možné řešení přes ČOV (není v územním plánu, navržena v záplavovém
území, není náš pozemek), a 3b varianta je těsně pod hranicí. V této variantě ponížením nákladů

Již na pracovním zastupitelstvu jsem navrhl připravit smlouvu, abychom měli představu
o přesném počtu obyvatel, kteří by se na novou kanalizaci připojili. Hovořil jsem i o možné finanční spoluúčasti. Můj návrh se setkal
s určitou podporou, proto jsem toto přednesl
i na řádném zastupitelstvu. Připravíme smlouvu o smlouvě budoucí (případně jiný právně
závazný dokument), ve které se majitel nemovitosti zaváže, že v případě vybudování kanalizace svoji nemovitost na své náklady připojí
a bude městu platit stočné. Společně s návrhem smlouvy dostane majitel nemovitosti materiál, kde budou vyčísleny jednotlivé náklady,
které jsou s touto smlouvou spojeny (orientační výše stočného při obdržení dotace a plnění jejich podmínek, náklady na přípojku ke
konkrétní nemovitosti atd.), vycházet budeme z TES a dalších podkladů od VAK Náchod.
O oponenturu k těmto předloženým číslům
poprosím pracovní skupinu a následně ji zašleme všem majitelům nemovitostí v zájmové
lokalitě, včetně těch, kteří již mají odkanalizování vyřešeno, aby se mohli svobodně rozhodnout. Také jsem na zastupitelstvu řekl, že
nikdy nepodpořím vyhlášku, která by obyvatelům, kteří v současné době dodržují platný
zákon, mají řádně vody přečištěné, nařizovala
připojit se na městskou kanalizaci!
TES – „Hronov kanalizace - Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ je k dispozici na web stránkách města.
Zájemci se mohou s tímto materiálem seznámit. Na zastupitelstvu bylo patrné, že ne všichni, kteří v diskuzi vystupovali, tento materiál
alespoň prolistovali!
msjt

Informace z jednání Rady města
Hronova - březen (výtah)
RM schvaluje
l poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické v Hronově, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertů a přednášek v roce 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Davidu Novotnému, která je
určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního
koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 02. 12. 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,00 Oblastní charitě Červený
Kostelec, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice
Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2016
l výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy
o dílo (zadavatel č. 2 město Hronov) na zpracovatele projektové
dokumentace vč. autorského dozoru pro veřejnou zakázku stavební akce „II/303 Velké Poříčí - Hronov“ zadanou ve smyslu zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení jako zakázka na služby; jedná se o projektovou
dokumentaci, kterou připravuje město Hronov společně s městysem Velké
Poříčí a SÚS Královéhradeckého kraje na rekonstrukci silnice od „Železňáku“ po hronovské náměstí
l změnu Řádu veřejného pohřebiště v čl. 2 - doba zpřístupnění pohřebiště takto:		
březen - říjen 7.00 - 20.00 hodin
				
listopad - únor 8.00 - 17.00 hodin
Památka zesnulých včetně předcházejícího víkendu, Vánoce a Velikonoce 8.00 - 20.00 hodin; otevírací doba hronovského hřbitova byla rozšířena na přání občanů
RM ukládá
l OM realizovat v roce 2016 výměnu výloh a vstupních dveří u prodejny Verner potraviny v č. p. 3, náměstí Čs. armády, Hronov; nájemce požádal o snížení stávajícího nájemného, následně došlo k dohodě, že
nájemné bude ponecháno v současné výši, ale město investuje do výloh a
vstupních dveří; předpokládané náklady jsou odhadovány na Kč 500.000,--;
příjem z nájemného činí v roce 2016 Kč 527.304,--

Informace z jednání Zastupitelstva
města Hronova - duben (výtah)
ZM schvaluje
l poskytnutí dotace ve výši Kč 230.000,00 Regionálnímu muzeu v Náchodě, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku
Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2016
l ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve
stejné výši jako dosud; novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. umožňovala jejich zvýšení
l poskytnutí dotace ve výši Kč 132.937,00 AFK Hronov, z. s., která je
určena účelově na činnost v roce 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 160.874,00 HC Wikov Hronov, o. s.,
která je určena účelově na činnost v roce 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 79.779,00 Tělocvičné jednotě Sokol
Hronov, která je určena účelově na činnost v roce 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 107.939,00 TJ Sokol Zbečník, která je
určena účelově na činnost v roce 2016
l poskytnutí dotace ve výši Kč 168.061,00 Volejbalovému klubu Hronov, která je určena účelově na činnost v roce 2016; všechny schválené dotace byly projednány a doporučeny sportovní komisí
l prodej bytového domu č. p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p. č. 327
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k. ú. Hronov Královéhradecké diecézi Církve československé husitské, Hradec Králové,
za kupní cenu Kč 3 500 000,--; dům město nabízelo od roku 2011, důvodem je jeho špatný stav a vysoké finanční náklady na případnou rekonstrukci; v současné době jsou v domě pronajaty pouze dva byty, o další není
zájem (společné sociální zařízení na chodbách atd.)
ZM schvaluje
l přípravu žádosti o dotaci na projekt „Od mouky k chlebu“ v rámci
prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro

podporu zaměstnanosti programu INTERREG V-A; v rámci uvedeného
projektu se město snaží získat dotaci na rekonstrukci bývalé vodní tvrze ve
Dvorské ulici; jedná se o památkově chráněnou budovu, ve které by mělo
vzniknout česko-polské informační centrum a malá výstavní expozice; projekt město připravuje s dalšími dvěma partnery - obec Borovnice a Gmina
Kudowa Zdrój
l přípravu žádosti o dotaci na projekt „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ v rámci programu INTERREG V – A, PO 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti; v rámci uvedeného projektu se město snaží získat dotaci na revitalizaci parku
A. Jiráska; projekt město připravuje s dalšími třemi partnery - Duszniki
Zdrój, Kudowa Zdrój a Náchod
ZM neschvaluje
l prodej bytového domu č. p. 107, Jungmannova ul., Hronov včetně pozemků a dřevníků p. Zdeňku Mitalovi, za kupní cenu Kč 1 200 000,--;
jedná se o tzv. „Papírnu“, kterou město již od roku 2009 nabízí k prodeji
za částku Kč 2.900.000,-ZM bere na vědomí
l výsledek studie „Hronov kanalizace - Technicko-ekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracovanou pro k. ú. Hronov (část), k. ú.
Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná
Termín nejbližšího řádného jednání Zastupitelstva města Hronova je stanoven na středu 15. června 2016.
Bc. Hana Nedvědová

Informace o havárii rozvaděče
- telekomunikační sítě - Zbečník
Chodník před č. p. 225 - bývalá sodovkárna v k. ú. Zbečník
Informujeme o havárii na rozvaděči telekomunikační sítě společnosti Česká Telekomunikační infrastruktura a. s.. Dle sdělení projektového koordinátora kabelové sítě Hradec Králové došlo ke zhoršení
stavu poskytovaných služeb následkem prudce se zhoršujících izolačních
podmínek (vlhkost se dostala už i ke kabelům pod rozvaděčem) a bylo
nutné rozvaděč vyměnit. Vzhledem k faktu, že tímto uzlovým síťovým
bodem prochází datový přenos, muselo se neprodleně přistoupit k opravě, protože mobilní služby se používají i pro koordinaci integrovaného
záchranného systému.

Fotka pořízena 24. 3. 2016
K opravě chodníku bude vyzvána firma, která drží záruku na celé dílo,
případně bude opraveno a garantováno zárukou na povrchy v délce 60
měsíců.
Ing. Bronislava Havelková, odbor majetek, MěÚ Hronov
Pozvánka na

pietní akt

u příležitosti 71. výročí konce 2. světové války,
který se uskuteční

ve čtvrtek 5. května 2016.
Sraz účastníků je v 16.00 hodin před Jiráskovým divadlem.

Odbor majetek informuje

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o investičních
a významných akcích realizovaných odborem majetek.
Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, kterými dojde k rekonstrukci a modernizaci stávající kuchyně vč. gastrovybavení. Na základě výběrového řízení se dodavatelem stavebních prací stala společnost MATEX
HK s. r. o., Hradec Králové s nabídkovou cenou Kč 9 407 146, 21 vč.
DPH. Hlavní stavební práce budou probíhat v červenci a srpnu 2016.
Technicko-ekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova - Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá
Čermná
Na základě usnesení RM ze dne 2. 12. 2015 byla dne 4. 12. 2015 vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby. Jako vítězná byla RM dne 21. 12. 2015 schválena společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 za cenu Kč 55 000,--bez
DPH (Kč 66 550,--vč. DPH). Vyhotovená studie a jednotlivé varianty
odkanalizování byly zhotovitelem představeny na jednání Zastupitelstva
města Hronova dne 13. 4. 2016.
Intenzifikace stávajícího septiku - Mateřská škola Velký Dřevíč,
č. p. 20, Základní škola Velký Dřevíč, č. p. 82, hasičská zbrojnice Velký Dřevíč, č. p. 1
Předmětem zakázky je intenzifikace stávajícího způsobu čištění odpadních vod pro tři objekty ve vlastnictví města ve Velkém Dřevíči. Na
základě výběrového řízení se dodavatelem stavebních prací stala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim za nabídkovou cenu
Kč 1 075 856,35 vč. DPH. V současné době je před podpisem smlouva
o dílo s vítězným uchazečem.
Zateplení DPS a bytového domu, Hostovského č. p. 36 a 160,
Hronov
Předmětem projektu je na základě zpracovávané projektové dokumentace (DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou) zateplení obvodových stěn vč. fasády, výměna otvorových výplní a odstranění zemní
vlhkosti. Město chce na projekt získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaný termín realizace stavebních
prací r. 2017.
Demolice objektů na parcele p. č. 97 a 98, k. ú. Hronov

Udržovací práce na vodní
nádrži na vodním toku
Rokytník (p.p.č 876/5 k.ú. Rokytník)

V průběhu měsíce května 2016 dojde k udržovacím pracím na vodní nádrži na vodním toku Rokytník u cesty směrem Na Draha. V rámci udržovacích prací, které provede firma MOVIS Hronov, s.r.o., dojde
k odbourání stávající betonové podezdívky spolu se zábradlím a dřevěným molem. Stávající pískovcové stěny budou očištěny, přespárovány
a případně doplněny chybějícími kameny. Na stěnu u komunikace Na Draha bude vybetonována nová podezdívka, do které bude ukotveno nové
zábradlí. Zároveň bude opraveno stávající dno nádrže, dřevěné molo
a stavidlové desky. Na udržovací práce v celkové hodnotě 465 248,- Kč
vč. DPH obdrželo Město Hronov dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje 15ZPD05 „Obnova a technické zajištění stávajících
„návesních“ vodních nádrží“ ve výši max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.
Tereza Kohlová, referent odboru tajemníka

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
MĚSTA HRONOVA

Větve, listí, trávu a ostatní bioodpad je nově možné svážet přímo do
kompostárny Velké Poříčí (bývalé koupaliště – kolem firmy HAŠPL s.r.o.,
za firmou DELTA).
Otevírací doba kompostárny:
úterý, středa, čtvrtek:
14.00 - 17.00 hodin
sobota:		
8.00 - 12.00 hodin
Pro malé množství bioodpadu a dalšího separovaného odpadu zůstává
sběrné místo Hronov, ulice Dvorská.
Otevírací doba sběrného místa:
středa: 15.30 - 19.00 hod. (od 6. 4. 2016 do 26. 10. 2016)
sobota: 8.00 - 11.00 hod. (od 9. 4. 2016 do 26. 11. 2016)

SMS InfoKanál

Do poloviny měsíce dubna se přihlásilo k této
službě města Hronova 320 odběratelů. Město
tuto službu zatím využilo v osmi případech, kdy
bylo nutné informovat občany daných lokalit o
přerušení dodávky elektřiny nebo vody či nefunkčnosti dosílače Jírova
hora a svozu železného šrotu.
Upozorňujeme, že občané, kteří při registraci zadají jako svoji adresu pouze „Hronov“, nebudou dostávat žádné zprávy. Cílem této služby
je informovat občany konkrétních lokalit a jednotlivých čísel popisných,
a to v případě událostí spojených s každodenním životem. Naším cílem
není obtěžování nadměrným množstvím zpráv. S kontrolou zadané registrace, případně její opravou, Vám rádi pomůžeme. Stejně tak s novou registrací do našeho nového SMS InfoKanálu.
Kontakt:
paní Milena Moravcová, podatelna MěÚ, telefon 491 401 151.
Milena Moravcová, odbor tajemníka

Upozornění na plánovaný překop
a lešení v Hronově
Předmětem veřejné zakázky bylo odstranění tří stávajících budov
(hlavní zděný objekt, přístřešek s kotci pro psy, skladovací hala) ve dvoře
za městským úřadem. V současné době jsou práce již dokončeny.
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace, která řeší dostavbu tribuny včetně sociálního zařízení pro tělocvičnu ZŠ v Palackého ul.,
kompletní zateplení, výměnu otvorových výplní, vzduchotechniku a vytápění. Dodavatelem projektové dokumentace je Ing. Lukáš Polej, Hronov.
V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro stavební
povolení a podání žádosti o dotaci z OPŽP. Termín podání žádosti o dotaci je 15. 4. 2016.
Ing. Lenka Vítová, vedoucí OM

Na Chocholouši - překop
Informujeme o plánovaném příčném překopu místní komunikace v ulici Na Chocholouši, kde dojde k napojení vod. přípojky k pozemku p. č.
1574/12 v k. ú. Hronov v předpokládaném termínu od 15. 4. 2016 do
30. 6. 2016. V tomto období budou stavební práce trvat cca 1 - 3 dny.
Bude ponechán průjezd, může dojít k částečnému omezení silničního
provozu. Akce je předběžně schválená dopravním inspektorátem.
Před č. p. 1 v Hronově - lešení
Předběžně informujeme o plánovaném záboru prostoru před č. p. 1
na náměstí Čs. armády v Hronově (bývalý hotel Sokol) v termínu cca od
15. 4. 2016 do 30. 6. 2016 z důvodu opravy fasády.
Dle vyjádření dopravního inspektorátu musí být zajištěná bezpečnost
a plynulost silničního provozu a procházejících osob.
Ing. Bronislava Havelková, odbor majetek, MěÚ Hronov

MĚSTO HRONOV

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vítání občánků

na obsazení pracovního místa

V sobotu dne 2. dubna 2016 bylo v obřadní síni MěÚ Hronov přivítáno sedm nových občánků našeho města.
Paní starostka Bc. Hana Nedvědová přivítala společně s dětmi z MŠ
Velký Dřevíč 5 chlapců - Viktor Petr, Jan Tóth, Jan Šebesta, Jakub Jošt
a Martin Švorčík
a dvě děvčata - Josefína Thérová a Sára Klabníková.
Marcela Nováková, matrika

ředitele/ky
Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod
s nástupem od 1. 8. 2016 nebo dle dohody

Naše mladá hasička slaví 17. května 2016 svojí plnoletost. Přejeme jí, ať se jí splní všechna její přání.
SDH Velký Dřevíč

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.

Činnost strážníků městské policie je velmi rozmanitá. Nebylo tomu jinak ani v minulých dnech a týdnech. Namátkou vybírám příklady toho,
čemu jsme se kromě dohledu nad veřejným pořádkem věnovali.

KONKURzNÍ ŘÍZENÍ







Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
- originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce
pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 11. 5.
2016 do 17 hodin na adresu:
Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Obálku označte „KONKURZ ZŠ - NEOTVÍRAT“.

Blahopřání

Dne 27. 5. 2016 se dožívá naše maminka, babička
a prababička

paní Jindřiška Černohlávková
z Hronova 85 let.

Upřímně blahopřejeme a za vše moc děkujeme.
Hodně zdraví a ještě mnoho let plných lásky a radosti srdečně přejí
Jindra, Jana a Zlata s rodinami




Dne 4. dubna 2016 oslavili manželé

Eva a Břetislav Červení
60 společných let
v manželství.

Po šedesáti letech manželství
dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků.
K výročí Vaší diamantové svatby
z celého sdrce blahopřejeme!
Rodina



Dopravní nehoda ve Zbečníku
V horní části Zbečníku se stala na začátku března vážná dopravní nehoda. Byli jsme k ní přivoláni, abychom pomohli se zajištěním bezpečného provozu po dobu odstraňování vozidla, ale také po dobu, kdy firma
ČEZ opravovala poškozený sloup elektrického vedení.
Na žádost OO PČR jsme zajišťovali převoz psa, který zůstal v bytě po
zemřelém majiteli. Pes byl převezen do psího útulku v Broumově.
Naše hlídka řešila ale například i znečištění prostoru v parku na
Freiwaldově náměstí. Přestupce byl vyzván, aby nepořádek odstranil
a zároveň mu byla uložena bloková pokuta ve výši Kč 2000,--.
Podnapilý muž na hronovském náměstí

Kuriózním případem bylo
spáchání přestupku veřejného pohoršení na hronovském náměstí, a to podnapilým mužem. Podařilo se nám
jej zpacifikovat a zjistit jeho
totožnost. Za jeho chování mu byla následně uložena
bloková pokuta ve výši Kč
1000,--. Ke spáchání uvedeného přestupku veřejného
pohoršení došlo po návštěvě restauračních zařízení,
a to okolo čtrnácté hodiny.
Spolupracovali jsme také na dvou místech v katastru Hronova s kriminální policií Náchod a Trutnov, a to při domovních prohlídkách. Jednalo
se o pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti.
Tradičně jsme zajišťovali dohled nad veřejným pořádkem a usměrňovali provoz na komunikacích v centru města, např. při konání masopustního průvodu. Obdobnou činnost jsme prováděli při konání Velikonočních
trhů.
str. J. Macháček, Městská policie Hronov

Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
jelikož již uplynulo 5 let od poslední revize fondu naší knihovny, čeká nás letos dle zákona revize další. Knihovna bude kvůli tomu
uzavřena ve dnech 27. června - 8. července.
Doporučujeme Vám se na toto období knihami předzásobit.
Děkujeme za pochopení.
V úterý 15. března k nám přijela paní Dagmar Kravčíková přednášet na téma Grafologie aneb tajemství výkladu písma.

Grafologie sleduje odchylky v rukopise, které vyjadřují naši vitalitu,
temperament, emocionální prožívání, racionalitu, kreativitu, vůli, sebepojetí, sebelásku, sebevědomí, duševní rovnováhu, způsob komunikace s
okolím apod. Dle sklonu písma, způsobu psaní jednotlivých písmen může
zkušený grafolog rozpoznat nejen povahové rysy člověka, ale i momentální duševní rozpoložení, často i trápení, se kterým se člověk bojí svěřit.
Zaplněná knihovna byla svědky zajímavé přednášky plné podnětů.
Mnozí z nás ještě ten večer potají zkoumali detaily písma svých partnerů, příbuzných a dětí.
www.facebook.com/pages/Grafoterapie/224935177714801
www.grafoterapie.cz
Autorské čtení: Bílá perla v černém srdci
16. března do knihovny přijel český publicista, muzikant a spisovatel Lubomír Müller a představil nám svou poslední knihu pro mládež
Bílá perla v černém srdci. Na autorské čtení byly pozvané dvě třídy ze
ZŠ Hronov - 8. a 9. třída.

9. pohádková Noc s Andersenem (1. dubna 2016)
V aprílový podvečer knihovna ožila dalším pohádkovým dobrodružstvím. Tentokrát jsme se vydali časem o mnoho stovek let nazpět, do
doby Vikingů. Na děti nejprve čekala poznávací část, kdy se seznámily
s tím, kde a jak Vikingové žili, jak vypadali, čím se proslavili apod. A protože se proslavili především jako obávaní bojovníci, i děti podstoupily
pravý bojový výcvik, aby se později mohly vydat na bojovou výpravu do
dánského království, které sužoval krutý obr Grendel. Statečnost a odvaha všech bojovníků byla nevídaná a Grendela přemohli a království
zachránili. Po krutém a vyčerpávajícím boji jsme si odpočinuli u občerstvení a výroby závěsu nad postel pro lepší sny, které pro děti připravila Monika Bohadlová z DDM Domino. Když děti nabraly nové síly, vydaly
se na stezku odvahy, kterou pro ně připravily dobrovolnice ze 7. třídy ZŠ
Hronov (Natálie Ch., Denisa Ch., Kristýna K., Eliška M., Pavlína T., Tereza S., Darina K.). Bylo to opravdu děsivé, ale protože to všichni statečně
zvládli, vysloužili si sladký poklad. Na dobrou noc jsme si pustili animovaný film Byl jednou jeden člověk - Doba Vikingů. Celkem v knihovně nocovalo 14 dětí a 7 dobrovolnic. Děkujeme za spolupráci žákyním ze ZŠ
Hronov a DDM Dominu.

V březnu - měsíci čtenářů jsme vyhlásili „čtenáře roku“ naší
knihovny. V dětském oddělení byli oceněni: Zbyněk Černý, Veronika Kellnerová a Teresa Sidney, v oddělení pro dospělé pan Jiří
Zíta.

Ocenění čtenáři dostali roční registraci do knihovny zdarma a drobné
upomínkové předměty.

Na žáky čekalo velmi zajímavé povídání na téma, které spojuje motiv reálného ohrožení života s motivem lásky a odvahy. Jak se zachováme v situaci, která ohrozí životy kamarádů a nás samotné taky? Co je ve
vztazích lidí nejcennější? Jsme schopni v patnácti letech vnímat naši odpovědnost za vlastní život? Existuje tajemství života, které nejsme schopni pochopit? Toto vážné povídání autor odlehčil vlastními písněmi o lásce. Při poslechu besedy v nás jistě vyvstala řada různých otázek, které
nutí k zamyšlení.

V úterý 12. dubna jsme v naší knihovně přivítali cestovatele, fotografa
a spisovatele Václava Turka s přednáškou „Transsibiřská magistrála“. Tato železniční trať propojuje Moskvu s Vladivostokem a měří
úctyhodných 9288 km. Byla postavena v letech 1891 – 1913.

Suchý, Pavel: Jawa kolem světa
Jak lze se starou českou motorkou dokázat to, na čem ztroskotaly mnohem lépe vybavené výpravy s velkými rozpočty? Sám a bez doprovodu? Jak se bez GPS překonávají rozlehlé světové pouště, jako je
Gobi či Atacama? Jak se nocuje v pampách, na dohled od Antarktidy,
nebo naopak v tropických pralesech? V čem spočívala příprava a na kolik to všechno přišlo? Odpovědi nejen na tyhle otázky jsou mezi deskami
knihy - zpovědi motorkáře, který na cestě kolem Země vybojoval nejen
souboj se sebou samým, ale nakonec i se smrtelnou diagnózou, o níž se
v náznacích zmiňuje už od půlky svého deníku.
Šuman-Hreblay, Marián: Dvě století českých automobilů
Barevná encyklopedie dokumentuje dvousetleté období konstrukce
a výroby motorových vozidel na našem území - a to od úplně prvního
Božkova parovozu z roku 1815 až po nejnovější modely Škoda Rapid
Sport a Škoda Superb 2015.
(md,mm)

Putování po Transsibiřské magistrále s mnoha zastaveními pan Turek
doplnil velkým množstvím fotek přírody, architektury, technickými zajímavostmi a zážitky. Knihovna doslova praskala ve švech, divácký zájem
se těsně přiblížil rekordu (zbylo jen pár volných židlí ve skladu), což nás
velice těší.
Připravujeme:

Městská knihovna Egona Hostovského
a Mateřské centrum Klíček
na podporu osvěty dětského stravování pořádají

ZDRAVÁ SVAČINA V TRÁVĚ
KDY: pátek 20. května 2016 od 10:00
KDE: hříště za budovou knihovny
Co na vás čeká?
* povídání na téma zdravé stravování dětí *
* knihy a materiály o výživě dětí *
* burza receptů *
* zdravé občerstvení (podle vaší fantazie) *
* pohádka Ubrousku, prostři se! *
* herní koutek pro děti *
Diskuse se speciálním hostem, provozovatelkou biohospodářství, paní Šárkou Vávrovou.
http://www.statekvavrovi.cz/

Máte tip na dobrou zdravou svačinku? Přineste recept a nejlépe i ochutnávku.
Nezapomeňte si přibalit piknikovou deku.

Střípky z Justynky
V úterý 24. května od 17.30 Vás zveme na přednášku RNDr.
Evy Markové, CSc. - Zatmění na cestách.
Tato naše přední sluneční fyzička byla dlouholetou ředitelkou hvězdárny v Úpici, jednoho z předních pracovišť zabývajících se výzkumem
Slunce v naší republice a rovněž předsedkyní České astronomické společnosti. Absolvovala celkem 12 expedic za úplnými zatměními Slunce,
do různých koutů světa.
Vybíráme z nových knih:
Zibura, Ladislav: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Dvaadvacetiletý Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů
a vypravil se po vlastních do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu
pěšky ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul pod Zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého života.
Těšte se na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám
svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

Čarodějnice
27. dubna jsme v domově uspořádali již tradiční čarodějnický rej.
Přiletěly nás navštívit čarodějnice, opékali jsme „buřty“ na novém
přenosném ohništi a nakonec jsme jednu látkovou čarodějnici upálili.
K poslechu nám na kytaru zahrál sociální pracovník Petr Černý a dále
k tanci nám vyhrávala naše oblíbená dechovka. Celé odpoledne jsme
vzpomínali na čarodějnice, které jsme pálili za mlada, povídali si a strávili společně pěkné odpoledne. Chtěli bychom tímto poděkovat personálu
za hezky strávený čas a kuchařkám za občerstvení.
I na nás v Justynce dýchlo jaro. Zaměstnanci pro nás poklidili zahradu, takže když je pěkné počasí, můžeme sledovat, jak začínají kvést keře,
ze zimního spánku se probouzejí levandule, petrklíče, fialky, macešky,
hortenzie, okrasné trávy. Dalším překvapením pro nás bylo, když nám
zaměstnanci ozdobili květinami pojízdný vozík, který se dá převážet
i k těm našim obyvatelům, kteří se nemohou těšit z jarní krásy přímo venku. Nově je osázena i naše bylinková zahrádka.
Obyvatelé domova

Fotoklub KIS Hronov informuje

Odkanalizování Hronova
aktuální informace
„Nastal konečně posun v problematice odkanalizování městských částí Hronova‼?“

Ještě do konce května probíhá putovní výstava Ratibořický mapový
okruh. Na klubové schůzce 11. dubna jsme diskutovali a hodnotili soubory fotografií ze tří fotoklubů, Hradce Králové, Jaroměře a Trutnova. Celkem jsme viděli 60 fotografií. Nejlepší hodnocení obdržely jako
obvykle dokonalé fotografie Trutnováků za snímky přírody od svítání
v Himalájích, Krkonoš až po rozbouřené moře.

Na veřejném jednání zastupitelstva města Hronova dne 13. 4. 2016
byla zpracovatelem představena technicko-ekonomická studie (TES) odkanalizování místních částí. Jako optimální byla zpracovatelem doporučena varianta 3b - centralizované odkanalizování lokality Velký Dřevíč na
ČOV Náchod. V následných etapách výstavby lze na tuto variantu navazovat a pokračovat v odkanalizování co nejvíce dalších obyvatel.

Připravujeme se na každoroční členskou výstavu Fotoklubu, která se
bude konat ve druhé polovině června 2016.
Městys Velké Poříčí vyhlašuje fotosoutěž Velké Poříčí, jak ho vidím já. Snímky lidí, přírody a architektury městyse se přijímají do 31.
července 2016.

Informace o soutěži jsou k dispozici v knihovně, tel.: 491 485 323
e-mail:knihovna@velkeporici.cz
V této knihovně můžete také zhlédnout až do 11. května výstavu s názvem Lidé ve městě Ing. Vlastislava Balcara, člena našeho klubu.
http://kulturahronov.cz/fotoklub-kis-hronov

Zastupitelstvo vzalo TES na vědomí, tudíž zřejmě nic nebrání v pokračování tohoto projektu. Pan místostarosta navrhl pro jistotu ještě obeslat občany připojitelné na kanalizaci smlouvami o smlouvě budoucí, které by toto další pokračování potvrdily, a to zejména u občanů, kteří již
své čistírny vybudovali.
Tento krok však zapotřebí není, neboť všechna stavební povolení vydaná vodoprávním úřadem ukládají povinnost připojit nemovitost na kanalizaci, bude-li v budoucnu v lokalitě vybudována a napojena na centrální čistírnu. Dle našeho názoru je tato smlouva duplicitní, a tedy bezpředmětná. Naopak by tyto smlouvy byly v rozporu s vodoprávním rozhodnutím.
Pan místostarosta nadále vyjádřil podporu pokračování práce pracovní skupiny pro řešení problému odkanalizování Hronova, kde by tedy
mělo být co nejdříve rozhodnuto o dalším pokračování v problematice ve smyslu závěrů a doporučení studie. Věříme, že toto bylo zásadním
milníkem v počátku odkanalizování Velkého Dřevíče, Rokytníka a dalších
částí Hronova a jsme rádi, že zde můžeme v tomto článku vedení města poděkovat, a doufáme v brzké zadání dalšího stupně projektové dokumentace, a to dokumentace k územnímu řízení.
Za Spolek pro Velký Dřevíč Karel Jára a Martin Čejchan

Klíč k radosti

Člověk, milí čtenáři, je jakási „propojená nádoba“ a lze říci, že to platí
pro všechny jeho části, jak na úrovni psychické, tak i po fyzické stránce.
Víme, že psychika velmi úzce souvisí s pohybem a naopak stav těla ovlivňuje naši psychiku. Tato komplexní provázanost platí také mezi vnitřními orgány a pohybovým aparátem. Každý obratel naší páteře (viz obr.)
je odpovědný za stav a funkci určitého konkrétního orgánu a tím i naši
celkovou kondici. A protože naše životní energie proudí po přesně
vymezených drahách od orgánu k orgánu, budeme se v dalších klíčích
soustředit právě na ně a představím vám 12 jednoduchých cviků harmonizační orgánové sestavy. Toto cvičení je cílené na protažení svalů a uvolnění kloubů v průběhu celé dráhy, čímž působí pozitivně nejen na svalový
a kloubní aparát, ale také na „zprůchodnění“ energie v příslušných drahách a obnovení celkové harmonie organismu.

Z Náchoda za architekturou
Dušana Jurkoviče a zpět na festival

Náchod, nádraží ČD – (žlutá t. zn.): Staré Město, Peklo – (červená t. zn.):
Jizbice, Jiráskova chata Dobrošov, Amerika, Náchod, Masarykovo náměstí
Náš středně náročný pěší výlet začíná v Náchodě na vlakovém a autobusovém nádraží, kde rovněž začíná i žluté turistické značení. Po něm
se tedy vydáme směrem k pivovaru, za mostem zabočíme doprava a nyní
až do Pekelského údolí půjdeme podél krásně meandrující řeky Metuje.
Tato část výletu je vhodná i pro cyklisty, kočárky a in-line brusle. V Pekle
se pod dohledem dvou dřevěných čertů můžeme občerstvit v Bartoňově
útulně, původním mlýnu přestavěném v roce 1909 dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Nyní však máme před sebou jediné, zato prudké
stoupání na Dobrošov. Řádně se tedy posilníme, rozloučíme se s kamenným vodníkem a pokračujeme po červené turistické značce směrem na
Jizbice. Projdeme obcí kolem kostela a po chvíli vystoupáme k dalšímu
architektonickému skvostu Dušana Jurkoviče, a to k Jiráskově chatě na
Dobrošově. Zde nám je odměnou jedinečný výhled na město Náchod
i do sousedního Polska. I zde je možnost občerstvení a navíc můžete
navštívit i rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 metrů. Odtud
budeme pokračovat po červené značce zpět až do Náchoda.

Těším se na vás v příštím Klíči u prvních dvou cviků.
Michaela Ječmínková

Cyklobusy
vyjíždějí na
konci května
a přicházejí
s novinkou
Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky cyklobusů Kladského pomezí, aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst Kladského pomezí a navíc bez auta. Červená linka bude
o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den odjíždět
z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a Adršpach až na Pomezní boudy. Odtud se zpět po stejné trase
bude vracet vždy pět minut po půl čtvrté. Modrá linka cyklobusů vozící
návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o prázdninách ve všedních
dnech jezdit pouze do Karłowa. Do Broumova se modrou linkou cyklisté dostanou pouze o víkendech a o svátcích.
A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit? „Letošní
novinkou cyklobusů je prodloužení hlavní páteřní červené trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do Janovic, Jívky a Radvanic,“ uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta města Rtyně v Podkrkonoší pan
Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst jako například Důl Bohumír,“ dodal.
Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také praktické mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost
Branka, o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.
kladskepomezi.cz . Regionem projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz .
Kontakty:
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz , tel.: 491 405 185

Po tomto náročnějším výletu se od 16. do 26. května můžete zrelaxovat za poslechu komorní hudby. V těchto dnech se totiž bude odehrávat
tradiční festival komorní hudby Camerata Nova, který zahrnuje několik
koncertů nejen v Náchodě, ale i v jeho bezprostředním okolí.

JARNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ v květnu
l Vysazujeme postupně všechny předpěstované letničky, sázíme a vyséváme teplomilnou zeleninu.
l Zaléváme, a to především nově vysazené rostliny.
l Odkvetlým cibulovinám odlamujeme stonky, necháme je přirozeně
„zatáhnout“.
l Zakládáme trávník, doséváme poškozená místa a travní porost zavlažujeme. Pravidelně sečeme a hnojíme, případně aplikujeme selektivní herbicidy.
l Celou zahradu přihnojujeme komplexními hnojivy.
l Soustavně odstraňujeme vytrvalé a jednoleté plevele.
l Pokud jsme nesázeli odrůdy rezistentní proti chorobám, angrešt postřikujeme proti padlí, jabloně proti strupovitosti, hrušně proti rzi hrušňové apod. Způsob ochrany vždy zodpovědně uvážíme, ne vždy je chemické ošetřování nezbytné.
l Ze živočišných škůdců se bráníme postřikem pilatce a pilatěnce na růžích, píďalkám, housenkám, mšicím a sviluškám. Průběžně ničíme plže, silně toxické preparáty volíme v krajní nouzi.
l Při mrazících použijeme k zakrývání bílou ochrannou textilii.
l Koncem měsíce už umístíme trvale ven pokojové a subtropické rostliny.
l Truhlíky s odkvetlými jarními květinami po „zmrzlých“ nahradíme letničkami.

Podpořte 11. května
již 20. ročník Květinového dne!

V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Palachova 1303,
která již více než 20 let působí v oblasti prevence a podpory nemocných.
Díky její spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den každoroční podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i vy!
Liga proti rakovině Náchod

Červnový festival v Nové Pace,
tentokrát dvoudenní

Život bez bariér, z.ú. pořádá ve dnech 3. - 4. června 2016 desátý ročník festivalu pod názvem Klášter žije!, který se i tentokrát bude konat
v Nové Pace, v areálu bývalé nemocnice.
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně
proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve
středu dne 11. května již 20. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině 2016. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavení
onkologických center. Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček bude letos růžová. Kvítek bude
opět nabízen za minimální příspěvek Kč 20,-.

Jak festival vznikl?
V roce 2007 přišel do areálu bývalé novopacké nemocnice, kde již
v té době působil Život bez bariér, mladý žurnalista Ivo Krsek z Nové
Paky a prohlásil: „Vždyť veřejnost vůbec neví, jak ten areál je zajímavý
a co všechno tady Život bez bariér dělá. Uspořádáme zde kulturní akci
a ukážeme veřejnosti, že je to krásné místo.“ První ročník festivalu byl
impozantní - desítky kapel, 2 podia, stovky hodin příprav, zapůjčení okolních pozemků, podií a vybavení, prostě vše, co k organizaci takového
festivalu, patří. Zkušenost ukázala, že méně je někdy více. Cílem bylo výtěžek ze vstupného použít na opravu budov, ovšem skončili jsme na nule.
Další ročníky byly v menším stylu, ale postupně jsme se zmohli na vlastní podium a venkovní nábytek. Pozvané kapely si vždy řekly o poměrně
malý honorář, a tak další ročníky festivalu přinesly vždy nějaký výtěžek,
který jsme mohli použít na nezbytné opravy jednotlivých objektů.
Proč festival pořádáme?
Když se poprvé benefiční festival konal, chtěli jsme ukázat veřejnosti,
že i v tehdy ještě nevyhovujících prostorech bývalého nemocničního areálu děláme vše pro to, abychom pomáhali lidem se zdravotním postižením
a jejich rodinám, a že se zároveň snažíme zchátralý areál zachránit. Každý
ročník festivalu od roku 2007 až do minulého roku byl něčím výjimečný.
Vždy jsme ale chtěli lidem ukázat objekty, které byly postupně opravované
a ožívaly různými činnostmi, ukázat šikovnost našich zdravotně postižených zaměstnanců a veřejnosti vtipnou formou přiblížit nástrahy a problémy života lidí se zdravotním postižením. Snažili jsme se navazovat nové
kontakty, spolupráci. O tom všem byl a je benefiční festival Klášter žije!,
který za ty roky začal patřit k tradičním novopackým kulturním akcím.

Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence nádorů
prsu. Jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění v evropské
populaci s výskytem 63 diagnóz na 100 000 žen, u nás v České republice dokonce 71 případů na 100 000 žen. Přes mnohé informační kampaně a možnosti screeningu stále mezi námi žijí ženy, které onemocnění
zanedbají i v případě jasných příznaků. Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu lze však podle nejnovějších poznatků až polovině všech onkologických onemocnění dokonce předejít!

Rekapitulace…
Za deset let vystoupilo na Klášteru žije!více než 100 kapel a navštívilo jej okolo 6000 lidí. Účinkovalo na něm mnoho organizací a uskupení,
které zde prodávaly vlastní výrobky nebo zajistily doprovodný program.
Festival navštívili také významní hosté a nezůstal ani mimo pozornost
médií. Nemůžeme se a ani nechceme rovnat velký festivalům, to není
náš cíl. Kapacita našeho areálu je 700 lidí. I malý festival má určitě „něco
do sebe“. Lidé se znají, panuje u nás rodinná atmosféra, člověk si nepřipadá „sám v davu“. Vzpomínám na slova frontmana známé kapely,
který řekl: „Tady jsme doma a vždycky se sem těšíme, protože tenhle
festival má smysl“.
Jaký bude letošní ročník festivalu?
Letos se koná jubilejní 10. ročník. Nejenom proto bude festival výjimečně dvoudenní. Naším záměrem je i letos lidi pobavit a umožnit jim,
aby se na vlastní oči přesvědčili o užitečnosti záměru, který svým vstupným podpoří. Poprvé letos připravujeme tombolu o hodnotné ceny.
Organizujeme také první „firemní den“; neformální sportovně zábavné
odpoledne pro zaměstnance firem z Novopacka, které je naplánované
na páteční odpoledne 3. června. Sledujte www.zbb.cz, kde budeme informovat o přípravách, novinkách i předprodeji vstupenek. Jste srdečně
zváni. Přijďte se pobavit, odreagovat a podpořit dobrou věc. Ten klášter
na kopci za to stojí. Neboť „My nevlastníme klášter, klášter vlastní
nás.“
Jitka Fučíková, Život bez bariér, z.ú.

V Královéhradeckém
kraji se soutěžilo
o značku Regionální
potravina

(Hradec Králové, 19. dubna 2016)
Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi z Královéhradeckého kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2016. O tuto značku, která
je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 111 produktů od 33 výrobců. O logo soutěžily v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 20 výrobků z kategorie Masné výrobky tepelně opracované.
Výrobky hodnotily dvě 7členné komise tvořené zástupci Ministerstva
zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2016
navrhla hodnotitelská komise 8 výrobků z následujících kategorií:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně
opracované včetně uzených mas

VEPŘOVÉ SÁDLO SE
ŠKVARKY Z RAMPUŠE
Petr Sokol, Rampuše

2.

Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy

Neoceněno

3.

Sýry včetně tvarohu

FARMÁŘSKÝ SÝR ZAUZENÝ
FARMERS spol. s r. o.

4.

Mléčné výrobky ostatní

SELSKÝ JOGURT ČERNÝ RYBÍZ
František Kejklíček, Hradec
Králové

5.

Pekařské výrobky včetně
těstovin

BĚLOHRADSKÝ CHLÉB
Josef Rýdl, s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

VĚTRNÍK ŠLEHAČKOVÝ
Zuzana Vaisová, Hradec Králové

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

FRYDRYCHŮV 100% JABLEČNÝ MOŠT JEDNOODRŮDOVÝ – TOPAZ
Miroslav Frydrych, Petrovičky

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

BOLEHOŠŤSKÉ KYSANÉ
ZELÍ
AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Ostatní

KAPŘÍ MEDAILONKY 2 x
120 G
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.

9.

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství
určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na
obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze
13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz .

Jak jsme si zahráli na demokracii.

Na posledním, rekordně dlouhém, zasedání zastupitelstva probíhala velmi vzrušená debata o možnostech odkanalizovat Velký Dřevíč. Vůle koalice
ovládající město je celkem zřejmá. V podstatě se hledá důvod, proč to nejde.
Pracovní skupina, která měla připravit technicko-ekonomickou studii variant realizace tak, aby bylo možné získat evropské dotace, přednesla, že reálnou možností je odkanalizovat pouze část Velkého Dřevíče. Podle této varianty by spoluúčast města neměla přesáhnout 30 miliónů korun. Ale tyto
prostředky by určitě „chyběly školám a sportovcům“! Tak jsme se stali demokraty.
Demokraticky bude podmínkou pro realizaci kanalizace podpis obyvatel
Dřevíče pod smlouvou o smlouvě budoucí, kde se v podstatě všichni zaváží
(je nutné dodržet počet „připojených“ kvůli dotaci) nejen k tomu, že se ke
kanalizaci připojí, ale i k výši stočného. Běžné, respektive standardní přitom
je, že pokud město vybuduje kanalizaci, veřejnou vyhláškou nařídí obyvatelům, aby se připojili. Jistě to vypadá nedemokraticky; lidé, kteří si již vybudovali čističky, tak v podstatě zmaří svoje investice. Na druhou stranu, žádná z lokálních čistíren není schopná vodu vyčistit dokonale; problematická je
i správná kontrola a údržba. I z tohoto důvodu je mnohem výhodnější existence kanalizace klasické. Navíc se vybudováním veřejné kanalizace zvyšuje
hodnota okolních pozemků i nemovitostí. To jsou ale všechno věci, jež obvykle ošetří stát nebo obec, prostě proto, že málokterý člověk dokáže nadřadit zájmy obecní svým vlastním. Je to podobně demokratické rozhodnutí, jako bychom dali hlasovat, zda platit daně nebo nechali rozhodovat mladé
a zdravé, že zaplatí vybudování domova seniorů. Dřevíč má prostě smůlu.
Ještěže demokratickou!
A Hronov se pyšní náměstím a zimním stadionem za desítky miliónů. Po
ledě se tu prohání rolba za 4 miliony. Bude mít nový park, úžasný městský
úřad. Ve Zbečníku investovalo město 26 miliónů do osvětlení a chodníků. Je
to paráda! Mám radost! Kdo by neměl, když naše město vzkvétá. Škoda jen,
že nevzkvétá celé. A tak má na oplátku Dřevíč šílené komunikace, rozpadající se koupaliště a umírající kemp. V rámci podpory této části města sebrala
rada města škole 70 tisíc z rozpočtu, aby zaplatila školníkovi investici, kterou
udělal ve služebním bytě bez souhlasu ředitele.
Dokážu pochopit, že má každý jeden zastupitel svoje priority. Jen by měl
mít odvahu říci: Kanalizaci ve Dřevíči nechci, je drahá. Nebo cokoli jiného.
Bylo by to poctivé. A proč bychom měli mít všichni stejný názor. Takhle zastupitelstvo pouze vzalo na vědomí… a rozhodnout mají svým podpisem
sami občané. Sami! Stačí, když se nepřipojí 10 nemovitostí, a je rozhodnuto.
Ale to nemá s demokracií co dělat. Kdyby tuhle podmínku, že se musí téměř
všichni obyvatelé upsat dopředu, dala města kdekoliv jinde, kanalizaci by určitě nevybudovala.
Je mi líto občanů, kteří se účastnili tohoto smutného představení. Rozumím jejich rozhořčení i nekontrolovaným emocím. Někteří v Hronově žijí
desítky let, jsou staří nebo nemocní a těžko budou hledat prostředky na to,
aby vyhověli zákonu. Čekali, že platí princip solidarity a že jim obec pomůže.
Ze zastupitelstva měli odejít s pocitem, že je to na nich. Není. A asi těžko pochopí, že se k nim zastupitelé postavili zády a hrají s nimi „hru na demokraVěra Bartošová
cii“. Je to nedůstojné a alespoň za sebe se omlouvám.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
Ordinační hodiny: sobota a neděle od 8.00 do 12.00 hodin
1. 5.
MUDr. Lubomír Šeda, Komenského 72,
N. Město n. M., tel.: 491 472 946
7. 5. - 8. 5. MDDr. L. Škodová Třísková,
Denisovo nábř. 665, Náchod, tel.: 491 428 885
14. - 15. 5. MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, V. Poříčí,
tel.: 491 852 850, 777 905 047
21. - 22. 5. MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548,
Velké Poříčí, tel.: 491 852 850
28. - 29. 5. MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábř. 665,
Náchod, tel.: 491 423 748
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Východní Čechy mají své rozhlasové
vysílání už 71 let
První vysílání se z královéhradeckého studia ozvalo v revolučních dnech
roku 1945 a je spojeno se jmény nadšených radioamatérů Josefa Čupra a
ing. Augustina Ševčíka.
Konkrétně se tak stalo odpoledne, dne 5. května 1945, kdy se vysílaly první
zprávy informující o pohybu německých ustupujících vojsk a nabádaly občany ke
klidu a pořádku. Královéhradecký vysílač, v jehož čele stanul Josef Čupr, se
ozýval na střední vlně 238 metrů od 7 do 23 hodin. O programové koncepci
tenkrát nemohla být ani řeč. Jediným cílem bylo sloužit potřebám osvobozeného
Československa - pro nejrůznější výzvy, oznámení a provolání, pro repatrianty a
vězně vracející se z koncentračních táborů.
Vysílání této stanice skončilo 19. srpna
1945. O den později vydalo ministerstvo
pošt povolení k provozu Východočeského
vysílače, které měl přinášet program
z celých východních Čech. Slavnostní
z a h á j e n í p rovoz u Výc h o d o č e s ké h o
vysílače se uskutečnilo 26. srpna 1945
v královéhradeckém kině Sokol.
Patronát nad vysílačem převzalo
Sdružení měst českého severovýchodu,
o financování se staraly národní výbory.
Rozhlas se v té době přestěhoval do
Fuchsovy vily ve Vrchlického ulici v Hradci
Králové, ve které byl umístěn i vysílač,
přenášející programy obou redakcí
na společné vlně 238 metrů.
Začlenění do Československého rozhlasu se východočeské regionální
vysílání dočkalo až po mnoha peripetiích, v listopadu roku 1950.
I přesto, že vysílání z Fuchsovy vily bylo již tenkrát považováno za řešení
provizorní, přežilo toto ”provizorium” celých 54 let. Od 26. února 1999 vysílá ČRo
Hradec Králové z rekonstruované budovy v Havlíčkově ulici číslo 292 vybavené
špičkovou digitální rozhlasovou technologií.
28. srpna 2013 byl Radou Českého rozhlasu jmenován ředitelem stanice
Pavel Kudrna. Svou funkci vykonává od 1. října 2013 a je souběžně ředitelem
i ČRo Pardubice. Čro HK vysílá na frekvencích 90,5; 95,3; 96,5 FM a na internetu.
V pátek 27. května 2016 budete mít jedinečnou možnost navštívit
prostory stanice ve večerních a nočních hodinách na akci “Noc v Českém
rozhlase HK”. Kapacita bude omezená a proto se už nyní zaregistrujte na
e-mailu: martina.nemeckova@rozhlas.cz

Víte, že ...
první rozhlasová koncese,
kterou podepsal tehdejší
ministr pošt a telegrafů,
byla vydána 23. září 1923.
d n e š n í s l ovo " roz h l a s "
vzniklo v roce 1925.
u ž v ro c e 1 9 2 6 z a č a l
Československý rozhlas
vysílat časové znamení.
5. května 1945 se ozvalo
první české vysílání
z Hradce Králové.
20. srpna 1945 vydalo
ministerstvo pošt povolení
k provozu Východočeského
vysílače (předchůdce ČRo
HK) a jeho provoz byl pak
slavnostně zahájen 26.
srpna.
1. května 1953 u nás bylo
zahájeno vysílání v rozhlase
po drátě.
od 26. února 1999 vysílá
ČRo Hradec Králové z nové
budovy v Havlíčkově ulici
v neděli 18. května 2003
začal ČRo Hradec Králové
poprvé vysílat přes internet.
doyen redakce ČRo HK
Václav Souček dostal za
své rozhlasové fejetony
prestižní novinářskou Cenu
Ferdinanda Peroutky.

Veřejná nahrávka pořadu Na kus řeči
a s kapelou (sedmdesátá léta 20. století)

Přímý přenos pořadu Na větvi s Halinou
(2015)

v letech 2004 a 2006
obsadil ČRo Hradec
Králové 2. místo v soutěži
"Firma kraje".
_________________________

hradec.rozhlas.cz
90,5 I 95,3 I 96,5 FM

Verpet s.r.o.

chráněná dílna

Firma Verpet s.r.o. zabývající se
převážně výrobou a opracováním
dílů pro automobilový průmysl,
přijme POSILY
do svého svědomitého
a nekonfliktního týmu.
Nabízíme zajímavou a fyzicky nenáročnou práci
operátora výroby, vhodné pro OZP.
kontrola, opracování výrobků a expedice

Daneš Fiala
Kostelecká 151
549 31 Hronov
mobil: 776 756 543
e-mail: fialadanes@seznam.cz

Pokládáme všechny druhy střešních
krytin, izolace plochých a šikmých
střech, montáž střešních oken.
veškeré klemPířské Práce.
výPočty střech zdarma.
Přijímáme objednávky!

 pronájem kontejnerů 3 – 15 m3
 odvoz a likvidace odpadů
 štěrky – písky – sutě - beton

Tel. 777 671 671
www.kontejnery-dudek.cz

Práce v jedné ranní směně.

plat: 12 000,- , prémie za kvalitu a výkon.

Co Vám nabízíme:

dopravu po Náchodě zdarma,
dotované obědy i stravenky,
příjemné a moderní prostředí,
hrazená vstupní prohlídka,

MOŽNOST PRACOVNÍHO RŮSTU

Kontaktujte nás na tel.: 734 504 006 nebo email:
k.kuldova@verpet.cz

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

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

KAMENICTVÍ
Jiří Smutný

Zbečník 263, Hronov

smu@seznam.cz - tel. 603173075

Kadeřnictví Justynka
Ivana Volhejnová
přijme od 1. 7. 2016

kadeřnici s praxí.
Tel.: 491 482 466

POZOR! Pánské stříhání ve středu
od června ZRUŠENO!

Hostovského 313
549 31 HRONOV

Přijmu prodavačku

- brigádnici do prodejny potravin
v Hronově, Zbečníku.
Kontakt: Jaromír Klicnar, tel. 775 068 488.

PRODEJ DVEŘÍ

Město Hronov nabízí k prodeji použité dřevěné dveře šířky 60 cm, 90 cm a 110 cm, výšky 197 cm,
v pravém i levém provedení. Dveře jsou v dobrém technickém stavu, plné, hladké, bílé, bez kliky.
Vyrobeny byly jako požární uzávěr, není k nim však atest.
Cena:
dveře šíře 60 – 90 cm
Kč 750,- vč. 21% DPH
dveře šíře 110 cm
Kč 1200,- vč. 21% DPH
V případě zájmu mne, prosím, kontaktujte.
Telefon: 733 792 669, e-mail: sarka.simonova@mestohronov.cz

POMOCNÉ PRÁCE DOMA A NA ZAHRADĚ
- provedu drobné tesařské a výškové práce, drobné opravy,
natírání, sekání, štípání dřeva, vyklízení, bourání a jiné.

Vše po domluvě. Tel.: 733 772 500

Nabízím

kadeřnické
služby

Objednávky na tel:

733 329 356

k
pe

Na drahách 924, Hronov

ZAHRADNICTVÍ
KAVÁRNA
KONCERTY

Ča

Vlasta Klennerová (Špeldová)

PRODEJNÍ ZAHRADA
ČERVENÝ KOSTELEC
f
se
Jo

(Kalinův dům Hronov)

TREES

©

dámské,
pánské
a dětské

OK

tel.: 491 520 334
www.trees.cz

Koupím

pozůstalost, pivní lahve, vše z války,
nábytek, veteš.
Tel.: 608 103 810

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HRONOV,
HAVLÍČKOVA 520

V naší mateřské škole se snažíme v dětech probouzet zájem o cvičení a sport. Děti se zúčastnily lyžařského kurzu Usměvavé lyžování. Stejně
jako minulý rok to byl týdenní kurz pořádaný v Olešnici v Orlických horách. Všichni se učili základům lyžování pod vedením několika zkušených
instruktorů. Organizace kurzu byla výborná, usměvavé a trpělivé instruktory si děti velmi rychle oblíbily. Během pěti dnů se děti ve skupinách zábavnou formou naučily lyžovat. Bylo radostí pozorovat malé lyžaře, jak se
den ode dne ve svých lyžařských dovednostech zlepšují, zvládají jízdu na lyžích i z velké sjezdovky. Celý týden je povzbuzoval velký plyšový maskot
dráček Soptík. Poslední den se konal opravdický lyžařský závod. Všichni
lyžaři získali medaile, diplomy a hodnotící list nově získaných dovedností.
Jaro je období, které máme určitě všichni rádi a těšíme se na něj po
dlouhé zimě. Jaro inspirovalo k tomu, že jej řádně přivítáme. Děti vytvořily Mařenu, kterou jsme v pochodu první jarní dny za zpěvu písně „Neseme Mařenu, v oleji smaženu‘‘ hodili do řeky Metuje. Když jsme se vraceli do mateřské školy s úsměvem a jarní náladou, tak jsme si po cestě
nakonec zazpívali jarní písničky.
K jaru patří i velikonoční svátky, proto jsou v hronovské školce velikou událostí. Každá třída je vyzdobena jarními a velikonočními obrázky,
děti společně s paními učitelkami zdobí vajíčka a všichni se už těšíme na
příchod Velikonoc. Zpěváčci ze sboru Hronováček nezaháleli a zpříjemnili hronovské Velikonoční trhy svým pěveckým vystoupením.
Naučný sokolnický program s dravci byl zpestřením výuky, zaujala nás
i volavka, čáp, liška a vydra říční. V průběhu ukázek jsme byli seznámeni s jednotlivými druhy dravců, s jejich životem, lovem a úlohou v přírodě. Program byl velice kontaktní, vše jsme viděli z bezprostřední blízkosti na školní zahradě a největším zážitkem pro děti bylo si zvířata pohladit
nebo si vzít ptáka na ruku. O tom, že program byl velmi poutavý a pěkně připravený, svědčí i to, že i nejmladší kamarádi z naší MŠ dokázali pozorně sledovat a poslouchat celé vyprávění.
Letos nás poprvé navštívili polští hudebníci s hudbou z celého světa.
Pěkně jsme se odvázali a tančili s hudebníky.
Již tradičně k mateřské škole patří i oslava pálení čarodějnic. Čarodějnice nemusí být jen postavy zlé, ale i vlídné a lidé si jich i váží. Třeba
těch, které znají tajemství bylin, umí zahánět nemoci a napravovat neřesti. S tím vším jsme naše děti seznamovali. Opékání vuřtů, vaření čarodějných lektvarů a pronášení zaklínadel nás provázelo koncem měsíce dubna. Také upálení zlé čarodějnice a s ní všeho zlého, co nás trápí.
Další zajímavou akcí navazující na tradiční pálení čarodějnic byla fyzikální show. Čarodějnické pokusy nám předvedla paní PhDr. Křížová z Univerzity Hradec Králové.
Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti společně
s rodiči na vstup do první třídy základní školy. Půjdeme se podívat s předškoláky na vyučování.
Třídy předškolních dětí pracují v letošním školním roce s tématem
Indiáni. Poznávají indiánské zvyky a tradice, učí se jejich morální zásady
ve vztahu k lidem, zvířatům, hrají si na indiány, tančí, zpívají v pěveckém
sboru Hronováček na téma Indiáni.
Anna Formanová, učitelka

Děti v nadstandardní aktivitě Šikulové pod vedením paní učitelky Evy
Kapuciánové pracují podle výtvarného projektu Indiánský rok, který paní
učitelka zkoncipovala. Michaela Beranová a Valérie Petruželková získaly
se svými pracemi 1. místo ve výtvarné soutěži Školka plná dětí. Soutěž
organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a naše mateřská škola je pravidelným účastníkem. Letos se zúčastnilo 2000 dětí z celé
České republiky, práce dětí hodnotí odborná porota. Malým výtvarnicím
moc blahopřeji a Evě děkuji.

Další diplom s koněm

Dalším úspěchem a velkou radostí pro naši mateřskou školu je vítězství dramatického souboru Hronováček na Holické Mateřince s hudebně
dramatickou pohádkou - muzikálem Vodnická svatba. Autorkou hudby
a textu je paní učitelka Jana Vinterová. Soubor postoupil do celostátního
finále, které se bude konat 7. 5. 2016 v Nymburku. Děkuji Janě a Katce
Zobalové za profesionální vedení souboru.
Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRONOV,

HAVLÍČKOVA 520, 549 31 HRONOV, telefon: 606 632 717

Zápis pro školní rok 2016 - 2017
9. - 10. 5. 2016 od 8 - 16.00 hodin
Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016 - 2017:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Hronově, které dosáhnou věku 3 let do 31.
1. 2017 - podle věku od nejstarších po nejmladší.
3. Děti s trvalým pobytem v jiné obci, které dosáhnou věku 3 let do 31.
1. 2017 - podle věku od nejstarších po nejmladší.
K zápisu přijďte s dětmi. Pořadí podání přihlášky nerozhoduje.
S sebou přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list
dítěte, vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se
zdravotním postižením.
Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

Ředitelství Mateřské školy
ve Velkém Dřevíči
vyhlašuje

ZÁPIS

Naše úspěchy
Máme za sebou většinu znalostních soutěží a olympiád. Velmi dobře
se nám dařilo v olympiádě zeměpisné. Zúčastnili jsme se třech kategorií
a v náročné soutěži jsme se neztratili. Přemysl Adam a Martin Soldán
skončili na 5. a 6. místě, ve druhé desítce pak David Limon, Josef Andrš, Veronika Škopová a Marek Tauc. Vítězka okresního kola olympiády
v českém jazyce Karolína Klimešová v krajském kole na medailové pozice
nedosáhla, přesto se ve velmi silné konkurenci neztratila. Blahopřejeme.

do Mateřské školy Velký Dřevíč na školní rok 2016 - 2017.
Zápis se koná ve středu 18. 5. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin
v budově MŠ.
Děti budou přijímány podle kritérií vydaných ředitelkou školy.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
l rodný list dítěte
l průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují
o dítě v pěstounské péči
l doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se
zdravotním postižením
Informace v mateřské škole, na stránkách www.msvelkydrevic.cz,
nebo na tel.č. 491 483 137

Základní škola
a Mateřská škola Hronov,
okres Náchod

Píšu tenhle příspěvek v den, kdy na středních školách probíhají přijímací zkoušky. Žáci devátých tříd dnes tedy v naší škole nejsou, na chodbách je větší klid a do školy chodí různé informace o tom, jak kdo co
z letošních deváťáků zvládl. Pro někoho byla matematika lehká, pro někoho obtížnější, někdo si je jistý, že to tzv. „dal“, někdo má trochu obavy.
Novinkou v letošním roce je to, že téměř všechny školy zvolily jednotné zkoušky a bylo tedy potřeba se na přijímací řízení dobře připravit. Naši žáci měli největší zájem o studium na gymnáziu. Oproti jiným
rokům stoupl počet zájemců o učební obory, tak snad dobré řemeslo
v Hronově nezanikne.
Aprílové vyučování
Na to, zda i letos bude, se žáci na 1. stupni ptali dlouho dopředu. Bylo!
A je rok od roku lepší. Žáci devátých tříd si vyzkoušeli, jaké to je předstoupit před mladší spolužáky a snažit se je nejen zaujmout, ale také něco
naučit. Dobře se na to připravili, navštívili vyučující v hodinách, hledali
náměty a inspiraci a pak se sami stali učiteli. Mnozí přiznali, jak je to náročné a jak se jim zdála vyučovací hodina dlouhá. Byl to den plný legrace
a jistě si ho příští rok opět zopakujeme.

Fotbal máme rádi, proto se pravidelně účastníme turnaje žákovských
družstev Coca-Cola cup. Okresní kolo jsme vyhráli, v krajském jsme
skončili těsně druzí. Děkuji všem našim fotbalistům za sportovní výkon,
hru fair play a výbornou reprezentaci školy.
Naše gymnastky

Kroužek gymnastiky je v naší škole mezi děvčaty velmi populární a zájem o něj stoupá každým rokem. Je rozdělený na dvě věkové kategorie,
děvčata se scházejí dvakrát týdně. Mimo běžné cvičení se věnují i nácviku různých skladeb a gymnastických vystoupení. Letos děvčata předvedla své dovednosti nejen na plese naší školy, ale vystoupila i při dalších
společenských akcích, na sportovním plese, velikonočních trzích nebo
dětském karnevalu. Moc jim za jejich krásná vystoupení děkuji. Velmi
děkuji kolegyni Drahomíře Hejcmanové za vedení kroužku a celoroční
fyzicky velmi namáhavou práci s dětmi. Děkuji i všem rodičům, kteří nám
při akcích kroužku pomáhají. Zvláštní poděkování pak patří paní Zilvarové za ušití kostýmů, ve kterých děvčata vystupují. Vaší pomoci si velmi vážíme.
Zápis do Mateřské školy ve Zbečníku
Zápis do naší mateřské školy se uskuteční 9. května od 8.00 do
16.00 hod. Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude věk a trvalý pobyt dítěte. Ve školce nás čekají v příštím roce změny. Na nové děti se těší nové
paní učitelky Patricie Macková a Petra Strašilová spolu s Ilonou Zatloukalovou, Petrou Majerskou a Radkou Benešovou.
Přeji nám všem krásný, slunečný a pohodový květen.
Věra Řehůřková

Zápis dětí
do Mateřské školy ve Zbečníku
dne 9. 5. 2016 od 8.00 do 16.00 hodin
na školní rok 2016 - 2017
Kritéria přijetí:

Doubrava pravidelně prověří zkušenost a připravenost hronovských
dětí, protože obtížnost řeky dává zabrat kdejakým dospělým vodákům.
Sjíždějí se sem masy lidí a akce je tak velmi společenská. „Tak nejtěžší
byl určitě Martin,“ shodují se sborově Lotři po sjezdu. „Já bych bral víc
vln. A obtížnost tak tu dvojku,“ navrhuje zase znalecky Jirka Rut, který
Martina sjel s dvěma různými háčky a umožnil jim tak zažít ten pocit
napětí.

1.
Děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Hronově,
které dosáhnou věku 3 let do 31. 1. 2017
- podle věku od nejstarších po nejmladší.
3. Děti s trvalým pobytem v jiné obci,
které dosáhnou věku 3 let do 31. 1. 2017
- podle věku od nejstarších po nejmladší.
Pořadí podání přihlášky nerozhoduje.
S sebou přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list
dítěte, vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se
zdravotním postižením.

Úpa, Doubrava a Metuje,
to jsou jarní zářezy hronovských Lotrů

Zatím si sjeli 3 řeky, na další se ale už chystají. Jaro je pro vodáky
nejakčnějším obdobím v roce. Ani hronovští Lotři nezahálejí.

Na Úpě o Velikonocích probíhá odemykání řeky a generace vodáků
zde poprvé smáčejí svá pádla v ledové jarní řece. „Byla jednoduchá. Nejlepší bylo, jak jsme se zasekli na tom stromě,“ popisuje Vojta Kubín svůj nejzajímavější zážitek z Úpy. Ale ani ostatní Lotři nezůstávají pozadu. „Já byl
motor!“ vysvětluje svoji důležitost Hubert Smutný. Ten přitom na svůj
nízký věk, jak sám tvrdí, sjel Úpu jako pátou řeku v životě.

Do třetice Metuje v půlce dubna byla hlavně velikým objevem. Koho
by napadlo jet profláklý úsek z Hronova do Náchoda.

Hodně vody, fajn počasí a překvápko bylo tu! Metuje je v tomto úseku totiž opravdu krásná.

Divoká Orlice a Sázava na nás čekají už v květnu, takže musíme u loděnice každý týden pilně trénovat. A kdo by snad chtěl vědět více o akčním jaru hronovských Lotrů, neváhejte nás navštívit. Pro začátek třeba
na webu.					
www.lo3.cz
						
Karel Neuschl

NABÍDKA
ČINNOSTÍ

Informace o aktuálních aktivitách najdete na našich webových stránkách www.dominohronov.cz nebo na facebooku Domina.

PRAVIDELNÁ ČINNOST

TAI JI
je tradiční čínské bojové umění patřící k tzv. vnitřním stylům. Je známo
svými komplexními zdravotními účinky. QI GONG jsou systémy cvičení,
která harmonizují energetický systém člověka.
Cvičení probíhá každé pondělí 17.30 - 20.00 v herně v 1. patře.
Vede: Petra Bartoňová, mob.: 605 166 466
KLUBÁTKO - klub pro maminky s dětmi
Květen
Měsíc květen, ten je prima,
to už není vůbec zima!
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.
Schůzky
5. 5. Hon za pokladem
12. 5. Jarní vyráběníčko v Adlabaru
19. 5. Cvičení, beseda s psycholožkou
26. 5. Rozlučkový maškarní čtvrtek
Cvičení probíhá každý čtvrtek do 9.30 do 11.30 v herně v 1. poschodí DDM
Úplata: 200 Kč/10 vstupů; 30 Kč/vstup
BŘIŠNÍ TANCE PRO DOSPĚLÉ
Orientální tanec je v poslední době velice oblíbený i v Čechách. Jedná se
o velice zdravý způsob pohybu, který pomáhá předejít zdravotním obtížím. Pravidelný pohyb odbourává přebytečné tuky, snižuje bolesti v zádech. Břišní tanec posiluje bedra, mobilizuje pánevní a břišní oblast. Prospívá tělu i duchu a je vynikající volbou pro všechny, kdo se chtějí těšit ze
zdravého a harmonického života. Nezáleží na věku, postavě ani talentu.
Cvičení vždy ve čtvrtek 17.00 - 18.00.
Lektor: Martina Pastuchová, mob.: 608 622 715

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2016

Více informací najdete na našich stránkách www.dominohronov.cz nebo
na facebooku Domina.
CESTOU NECESTOU, POLEM NEPOLEM
pěší turistické výlety 4. . - 8. . 2016
4. 7. - Výlet do ZOOkoutku v Polici nad Metují. Z Police nad Metují pojedeme autobusem. Navštívíme Zookoutek v zahradnictví Zobal
vedle kláštera. Zpět půjdeme pěšky přes Radešov, Bezděkov, Mýto, Kozinek a kolem Metuje zpět do Hronova. Na zpáteční cestě nás čekají soutěže, kvízy, hádanky a další program. Možná najdeme i poklad.
7. 7. - Výlet kolem Vrtule. Do Machova autobusem. domů do Hronova kolem Vrtule a přes Vysokou Srbskou. Téma - zálesácké dovednosti. Po cestě hry v lese, šifry a možná najdeme i poklad.
8. 7. - Výlet do Maternice. Cesta do Maternice a zpět. Téma - Pověsti a báje z Jiráskova kraje. Soutěže, kvízy a hry v lese. Opékání špekáčků.
Možná najdeme i poklad. Cena každého výletu je Kč 150,Tábor s orientálním tancem
11. 7. - 15. 7. 2016, pro: holky od 6 do 14 let, čas: 8.00 - 15.30
Zaměříme se na základy orientálního tance, správné držení těla, rytmiku,
kombinaci prvků, choreografii, tanec s rekvizitami. Dozvíte se mnoho informací o historii orientálního tance, o jeho tanečních stylech a rytmech.
Zhotovíme si ozdoby na kostým, vyrazíme na výlet. Na závěr nacvičíme
vystoupení pro rodiče a předáme si diplomy. Místo: DDM Domino
Cena: Kč 1100,Jezdecký tábor I 11. 7. - 15. 7. 2016, pro: děti 6 - 15 let
Děti budou moci poznat život koní a poníků, naučí se o ně starat - čistit,
ošetřovat, krmit. Dopoledne proběhne výuka na jízdárně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky po okolí Slavíkova, vše pod odborným dohledem zkušeného instruktora. Doprovodný program plný her a soutěží. V případě vel-

kého horka máme přichystaný bazén a vodní hry. Poslední den si táborníci změří své získané dovednosti v jízdě zručnosti na koních a ponících.
Čas: od 8.00 do 17.00 hodin, místo: Jízdárna Slavíkov
Cena: Kč 2.800,Dobrodružné léto s Olafem 18. 7. - 22. 7. 2016, pro: děti 7 - 11 let
Vy nevíte, kdo je Olaf? :-O To je přeci sněhuláček z Ledového království.
A co má společného s naším táborem? No přeci mnoho, bude nás celý
týden provázet na každém kroku. Zažijeme s ním mnoho dobrodružství.
Vyzkoušíme si tradiční i netradiční úkoly, soutěže a hry. Pokud se chceš
v létě hodně pobavit, trochu ochladit a užít si zábavu, přijď mezi nás.
My se už nyní nemůžeme dočkat. Čas: 8.00 15.30, místo: DDM Domino
Cena: Kč 990,Olympijský souboj Titánů 25. 7. - 29. 7. 2016, pro: děti 7 - 11 let
Týden plný soutěží, soubojů a her. To je to pravé, co charakterizuje
olympiádu. Pokud se k tomu přidají i bohové jako je Zeus, Afrodita, Poseidon, Áres, Apolón a mnoho dalších, tak to bude nezapomenutelný
koktejl něčeho úžasného a dokonalého. Pokud se chceš stát bohem, máš
soutěživou povahu a chceš si užít krásný týden, tak neváhej a přihlas se!
Čas: 8.00 - 15.30
Místo: DDM Domino Hronov
Cena: Kč 990,Z pohádky do pohádky 8. 8. - 12. 8. 2016, pro: děti 5 - 10 let
Chceš prožít bezva týden plný pohádek, dobrodružství a kouzel? Zažít
mnoho dobrodružných her v přírodě i budově, nebo si procvičit prstíky
při výrobě různých maličkostí? Ať už jsi nováček, nebo zkušený táborník, tak je tento tábor přesně pro tebe. Během tábora vyrazíme na dva
kouzelné výlety a určitě poznáš spoustu kamarádů. Těšíme se na tebe
v pohádkové říši.
Čas: 8.00 - 15.30, místo: DDM Domino
Cena: Kč 990,Jezdecký tábor II 8. 8. - 12. 8. 2016, pro: děti 6 - 15 let
Děti budou moci poznat život koní a poníků, naučí se o ně starat - čistit, ošetřovat, krmit.
Dopoledne proběhne výuka na jízdárně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky po okolí Slavíkova, vše pod odborným dohledem zkušeného instruktora. Doprovodný program plný her a soutěží. V případě velkého horka
máme přichystaný bazén a vodní hry.
Poslední den si táborníci změří své získané dovednosti v jízdě zručnosti
na koních a ponících. Čas: od 8.00 do 17.00 hodin
Místo: Jízdárna Slavíkov
Cena: Kč 2.800,Vyrábění s Tvořílkem 15. 8. - 19. 8. 2016, pro: děti 7 - 13 let
Je tvoření, kreslení, vyrábění a vytváření různých nápaditých věciček to,
co tě baví? Pak je tenhle příměstský tábor přesně pro tebe. Vyzkoušíš
si mnoho způsobů tvorby za použití tradičních i netradičních materiálů.
Ať už jsi chlapec nebo slečna neváhej a přihlas se. Po celou dobu tábora
tě bude provázet společný pomocníček Tvořílek, který na vše dohlídne.
Nebudou chybět hry ani výlety! Čas: 8.00 - 15.30, místo: DDM Domino
Hronov
Cena: Kč 990,Týden pro malé neposedy 22. 8. - 26. 8. 2016, pro: děti 6 - 11 let
Sedět celé dny doma? Také si to nedokážeš představit? Chceš strávit super týden na příměstském táboře v DDM Domino? Bude zde vše, na co
si vzpomeneš - hry venku i v budově, soutěže, lezení na bouldrové stěně, výlet do lanového centra, koupálko, vyrábění a mnoho dalšího. Prostě kupa zábavy a nejlepší způsob jak ukončit prázdniny. Čas: 8.00 - 15.30,
místo: DDM Domino
Cena: Kč 990,Tančím, abych žila 29. 8. - 31. 8. 2016, pro: dívky 6 - 15 let
Co se ti vybaví, když slyšíš slovo „mažoretka“? Možná ještě stále patříš k těm, kdo si pod tímto pojmem představí usedlou dívku pochodující za dechovkou, která svým pohybem a šaty spíše než tanečnici připomíná vojáka. Tento význam je dávnou historií. Mažoretkový sport je rychle
se rozvíjející taneční směr, který sdružuje balet, gymnastiku, latinu a celou řadu moderních tanečních stylů. Dnešní mažoretka je symbolem něžnosti, ohebnosti, ladnosti, ale také soutěživosti. Pokud chceš nahlédnout
pod pokličku tohoto velmi barvitého sportu, nebo ses s ním již setkala
a chceš se v něm nadále zdokonalovat, přidej se k nám a užij si společně
s námi tři nezapomenutelné dny plné týmového ducha, pohybu a zábavy.
Čas: 8.00 - 15:30 hodin
Místo: DDM Domino Hronov
Cena: Kč 590,-

Společenské centrum Padolí
ul. Padolí 198, Hronov
tel.: 491 614 402

sborů bylo 9 sborů ze ZUŠ okresu Náchod, mezi nimi také dva sbory z naší školy - Brumbambulínci (žáci přípravného oddělení hudebního
oboru) a Brumbambulata, oba pod vedením paní učitelky Zuzany Meierové Genrtové za doprovodu pana učitele Zdeňka Horáka.

začínáme pravidelně v 9.30 hod
Světem letí novina,
že prý KVĚTEN začíná.
Všechno kvete, krásně voní,
motýlci se spolu honí.
Batolátka

2. 5.

Hrátky s padákem

Čiperky

3. 5.

Říkadla i písničky pro kluky i holčičky

Mimi klub

4. 5.

Koulelo se koulelo

Batolátka

9. 5.

Zlatá brána otevřená

Čiperky

10. 5.

Kytička pro maminky

Mimi klub

11. 5.

Hrajeme si v červené

Batolátka

16. 5.

Opičí dráha

Čiperky

17. 5.

Chytání rybiček

Mimi klub

18. 5.

Travička zelená

Batolátka

23. 5.

Leze, leze pavouček

Čiperky

24. 5.

Lezeme, skáčeme, běháme

Mimi klub

25. 5.

Šikovné ručičky

Batolátka

30. 5.

Veselé tvoření

Čiperky

31. 5.

Šipkovaná – dle počasí

Maminkám k jejich svátku
Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji, mámo, hned.
Letí, letí pusinka, dostane ji maminka.
HLEDÁME ŠIKOVNOU, VESELOU MAMINKU,
KTERÁ BY SE UJALA VEDENÍ KLÍČKU OD MĚSÍCE ZÁŘÍ.
Bližší informace u J. Šrollové
Jana Šrollová a spol., tel.: 603 163 664
Změna programu vyhrazena

ZUŠ Hronov
Soutěže základních uměleckých škol

Oba naše sbory předvedly soustředěné kvalitní výkony, které porota shodně ocenila umístěním v bronzovém pásmu.
Ve dnech 22. a 23. 3. 2016 se konala krajská kola v komorní hře
s převahou dechových nástrojů. V úterý 22. 3. 2016 se v ZUŠ Police nad
Metují sešli hráči na dřevěné dechové nástroje a jejich učitelé. Mladí hudebníci utvořili dua, tria, kvarteta, dokonce i jedno okteto (osm hráčů) a vzájemně poměřili své umělecké „síly“. Takovýchto komorních
uskupení se sešlo celkem 42. Mezi nimi i trio příčných fléten a klarinetové kvarteto z naší školy. Flétnistky (Šárka Jetmarová, Ilona Diusová, Karolína Vacková), které na soutěž připravila paní učitelka Zuzana
Meierová Genrtová, získaly 3. místo, klarinetové kvarteto (Vít Lipovský, Šárka Winterová, Klára Tomášová, Adéla Jandáčková) ze třídy
pana učitele Vladimíra Charitonova bylo oceněno 2. místem.
Ve středu se soutěž přesunula do Trutnova, kde se poměřili v komorní hře hráči na žesťové nástroje. Naše žesťová harmonie (Jan
Chrastina, Patrik Pašťálka, Tadeáš John, Josef Jirman, Jiří Vejvoda), kterou do soutěže připravil pan učitel Miloš Meier, získala 2. místo.
Krajská kola soutěží ZUŠ pokračovala 7. dubna 2016 soutěží v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, která se konala v Polici
nad Metují. Violoncellové duo (Anna Pragerová, Eliška Skalová) ze třídy
paní učitelky Lenky Doležalové zde obsadilo 3. místo, smyčcové kvarteto (Terezie Hejnová, Hana Zobalová, Veronika Tluková, Jakub Šafář)
ze třídy pana ředitele Josefa Vlacha získalo 2. místo.
Vedle soutěží základních uměleckých škol se naši žáci zúčastnili
v uplynulých dnech i dalších soutěží a přehlídek. Žákyně tanečního oboru pod vedením paní učitelky Zuzany Zítkové se zúčastnily 12. 3. 2016
postupové přehlídky Festival otevřeno v Hradci Králové s choreografií
Litosférické desky a 7. 4. 2016 postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci. Choreografie Co skrýváš zde získala ocenění za námět a jeho taneční vyjádření a choreografie Kousek nebe
získala poděkování za účast.
Mladý trumpetista Adam Špáta, jehož učí pan učitel Miloš Meier, reprezentoval školu 10. 4. 2016 na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Ostravě. Z této soutěže si přivezl čestné uznání.
Všem úspěšným soutěžícím i jejich učitelům gratuluji.

V pátek 18. 3. 2016 ještě před sedmou hodinou ranní vyjely z Hronova dva autobusy plné zpěváků směrem na Rychnov nad Kněžnou, kde
se konalo krajské kolo historicky první soutěže základních uměleckých
škol ve sborovém zpěvu. Soutěže se zúčastnilo 11 sborů, z těchto 11

Koncert Swingáčku
Swingáček pracuje na ZUŠ Hronov teprve třetím rokem. Přesto za
tak krátkou dobu překvapivě rychle dospěl. Přesvědčit se o tom mohl
každý, kdo navštívil jeho samostatný koncert v pátek 1. dubna 2016 v
Jiráskově divadle v Hronově. Orchestr se prezentoval známými i méně
známými skladbami, představil své sólisty, s orchestrem vystoupili také
hosté. Vystoupení obohatily několikrát také žákyně tanečního oboru
školy. Program okořenil Vladimír Charitonov humornými choreografiemi skladeb i samostatnými scénkami. Celým programem provázel
slovem Petr Krista.

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
organizuje pro žáky
8. a 9. tříd polytechnické kroužky

Společné akce žáků ZUŠ Hronov a studentů konzervatoří
Naše škola pokračuje ve spolupráci s konzervatořemi. V úterý
5. dubna 2016 vystoupili v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově
spolu s žáky naší školy studenti Konzervatoře Pardubice (flétna, akordeon, pozoun), přičemž dva z nich - Martina Hofmanová a Matěj Doležal - jsou bývalými žáky naší školy. O týden později (12. dubna 2016)
se žáci žesťového oddělení se svým učitelem Milošem Meierem vypravili do Prahy na seminář žesťového oddělení Pražské konzervatoře.
A nebyli zde jen pasívními účastníky. Vedle práce pod vedením pedagogů Pražské konzervatoře naše žesťová harmonie svým vystoupením
seminář uzavřela.

V posledních letech ve firmách v celé republice vzrůstá zájem o kvalitní techniky a zaměstnavatelé se čím dál více zaměřují na čerstvé
absolventy středních škol, pro které připravují často velmi zajímavé
podmínky při nástupu do zaměstnání. Naše škola má zájem zajistit našim budoucím absolventům dobře placené zaměstnání a současně zaměstnavatelům dostatek kvalitních zaměstnanců. K tomu je potřeba
především zvýšit zájem žáků v základních školách o vzdělávání v technických oborech.
V období duben - červen 2016 a září až prosinec 2016 bude naše
škola organizovat za finanční podpory Královéhradeckého kraje polytechnické kroužky pro žáky 8. popřípadě 9. tříd základních škol regionu - zcela ZDARMA
1. Kroužek elektroniky a robotiky pro žáky ZŠ
2. Kroužek Konstruování pro žáky ZŠ
3. Kroužek Mechanické práce na motorových vozidlech pro žáky ZŠ
4. Kroužek základů programování CNC pro žáky ZŠ
5. Kroužek ručního zpracování kovů, dřeva a plastů pro žáky ZŠ
Podrobnosti získáte na:
www.spshronov.cz, www.facebook.com/SPSHRONOV

Připravujeme
Datum

Čas

Název akce

Místa akce

7.5.2016

Taneční přehlídka „Tanec, tanec“

Jaroměř

7.5.2016

11. žákovský koncert

Evangelický
kostel Hronov

13.5.2016 16.00

Vystoupení Swingáčku na festivalu
Náchod
Prima sezóna

14.5.2016

Vystoupení DOM - výročí 130 let
Velký Dřevíč
založení hasič. sboru V. Dřevíč

16.5.2016 17.00

Vystoupení na vernisáži výstavy li- Knihovna
norytů
Velké Poříčí

21.5.2016 15.00 Promenádní koncert DOM

Hronov

27.5.2016 15.00 Koncert Swingáčku

Kudowa Zdroj
(Polsko)

30.5.2016 18.00 1. závěrečný koncert

Jiráskovo divadlo Hronov

6.6.2016

Postupové zkoušky

7.6.2016

16.00 Vystoupení pro SPŠ

Sál J. Čapka
Hronov

9.6.2016

16.00 Přijímací zkoušky

ZUŠ Hronov

12.6.2016

Promenádní koncert DOM

Červený
Kostelec

16.6.2016 16.00 Vystoupení pro SPŠ

Sál J. Čapka
Hronov

16.6.2016 18.00 2. závěrečný koncert

Jiráskovo divadlo Hronov

18.6.2016 15.00 Koncert DOM

Žďár n. M.

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

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
Kontaktní výstava na Střední průmyslové škole
v Hronově

Již tradičně pořádá v březnu naše škola ve spolupráci se sociálními
partnery a firmami regionu Kontaktní výstavu pro žáky 8. tříd základních
škol. Letos proběhl už 21. ročník. Svou činnost prezentovalo 15 firem
a podniků našeho regionu. Žáci základních škol tak měli jedinečnou
možnost seznámit se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí.
Za rok je totiž čeká důležité rozhodnutí - jakému povolání by se chtěli
věnovat a na jakou střední školu podají přihlášku.
Výstava se již tradičně setkala s velkým zájmem ze strany základních
škol. Téměř 300 osmáků z 11 základních škol si prohlédlo nejen samotnou výstavu, ale seznámili se i s prostředím hronovské průmyslovky
a možnostmi studia na této škole. Žákům se věnovali jak učitelé, tak žáci

školy, kteří je zasvětili i do mimoškolního života na naší škole. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout odborné učebny, moderní robotické pracoviště i dílny ve Vrchlického ulici.

Jarní nabídka mladých aranžérů
z Velkého Poříčí

Jako každý rok i letos začaly přípravy na svátky jara pro aranžéry
a aranžérky ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí ve značném předstihu. Bylo třeba vše připravit tak, aby
stihli zrealizovat všechny externí výstavy, na které byli pozváni. Hned na
začátku března se po tři dny prezentovali v Městské knihovně v Náchodě. Dále předvedli své umění také v Obecním domě Suchý Důl. Hned
potom se konala velikonoční výstava v Obecním domě ve Velkém Poříčí. Vystavené výrobky měly u návštěvníků velký úspěch a doslova mizely pod rukama.

Těšíme se, že se s některými žáky uvidíme na podzim na Dnech otevřených dveří a s některými později i ve škole.
Mgr. Jana Maslikiewiczová, SPŠ Hronov

Březen ve znamení soutěže
odborných dovedností

Již tradičně bylo jaro ve znamení Soutěže odborných dovedností žáků
třetích ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Naše škola byla pořádající školou pro soutěž v oboru elektrikář slaboproud. Sjelo se k nám 12
dvoučlenných družstev z celé republiky. Budoucí elektrikáři změřili své
síly jak v kategorii družstev, tak v jednotlivcích. Domácím se nadmíru dařilo. V jednotlivcích obsadil David Teuber 2. místo a Jakub Jarý skončil na
6. místě. V družstvech byli naši žáci jednoznačně nejlepší, takže pomyslná zlatá medaile zůstala doma.
Stejná dvojice (Teuber, Jarý) jela
bojovat do Hradce Králové o umístění i v oboru elektrikář silnoproud.
I v této soutěži kluci obstáli a obsadili v silné konkurenci družstev pěkné 5. místo.
Nástrojaři letos vyrazili do Trutnova. Dvojice Jan Pašťálka a Matěj Mrkos obsadila v družstvech 8. místo.
Sice nenavázali na úspěch svých předchůdců, ale ostudu škole rozhodně
neudělali. Konkurence byla však lepší.

Celý velikonoční aranžérský maraton byl zakončen výstavou a trhy
v hronovském Čapkově sále. I zde prodávaly nadějné mladé aranžérky
své výrobky, které se velmi líbily. V mnoha domácnostech ozdobily interiéry, okna i dveře a navodily správnou jarní atmosféru.

Jelikož aranžéři mají v rámci odborného výcviku jako náplň práci s jednotlivými základními materiály, jako je papír, kov, drát, dřevo a přírodniny, vznikl nápad jejich výrobky zviditelnit a zveřejnit. A tak se začal
klubat Škobchůdek = školní obchůdek, umístěný hned u vstupu do areálu poříčské školy v prostorách bývalé vrátnice. Prodejní doba je zatím
jen dva dny v týdnu, a to ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Obchůdek se
podařilo vyplnit zbožím, které žáci sami vyráběli. Vše je opravdu HAND
MADE. Jsou to například výrobky z drátu a přírodnin, pohankové polštářky či dřevěná srdce. Zveme tedy všechny zájemce, aby se ve středu či
čtvrtek dopoledne zastavili v našem školním obchůdku, třeba je něco zaujme a odnesou si dáreček.
Účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme,
že najdou své následovníky i v příštích ročnících soutěže.
Mgr. Jana Maslikiewiczová, SPŠ Hronov

Ivana Krtičková, Ing. Eva Vávrová, Mgr. Ivana Čížková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
- EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD

SOŠ SOCIÁLNÍ - EA pořádala dne 17. 3. 2016 již 6. projektový
den. Akce na pomoc Srí Lance a Iráku se konala v budově školy. Od
10 hodin zde paralelně probíhaly přednášky PMD v podání národního ředitele PMD v ČR Mgr. Leoše Halbrštáta a kameramana Martina
Rýznara. Formou těchto přednášek se žáci dozvěděli o životě na Srí
Lance. Eliáš Molnár žákům zprostředkoval informace o pomoci DIAKONIE ČCE v Iráku.

Po přestávce, která byla vyhrazena na nákup misijních koláčků, studentských výrobků a materiálů PMD a fairtradových dobrot, následoval
studentský program. Letos se studentům program opravdu vydařil!
Předvedli působivé ukázky iráckého tance a tance ze Srí Lanky. Nechyběly ani prezentace v angličtině. Po zamyšlení spirituála Marka Bárty
zazněla hymna PMD Pošli mě, půjdu já. Tuto píseň zazpívali všichni studenti společně.

Na závěr celého dne nikdo ze studentů asi jen tak nezapomene, neboť
prvnímu ročníku se podařilo roztančit celou tělocvičnu, kterou kolovalo
veliké srdce a všude zněla dojemná píseň We are the World!
Po celý týden také probíhala prodejní výstava studentských výrobků
a materiálů PMD v knihovně i s doprovodným programem pro děti. Výtěžek z celého týdne i z prodeje perníkových srdíček k Valentýnu a ze
zářijového pohádkového lesa Putování do oblak bude prostřednictvím
PMD a DIAKONIE doručen těm nejpotřebnějším ze Srí Lanky a Iráku.
Markéta Vyšatová

Rozpustilé bábinky
Sokola Hronov
opět v Praze

Tak jako každý rok tak i letos, už po sedmé, jsme se rozjely 18. 3.
2016 do Prahy na soutěž pódiových skladeb předvést naši nacvičenou
skladbu „PEKAŘ”. Protože jsme si chtěly Prahu i trochu užít, vyjely
jsme už v pátek ráno, abychom navštívily i výstavu „TITANIC” (všem
doporučujeme).
Druhý den v sobotu jsme měly očekávané vystoupení, kde naše úsměvná skladba slavila úspěch. Sjelo se nás do tělocvičny na Královské Vinohrady 46 souborů z celé ČR i ze Slovenska.

V odpoledních hodinách po nástupu všech zúčastněných jsme netrpělivě čekaly na vyhlášení těch nejlepších. Bylo úžasné, když byly vyvolány Rozpustilé bábinky Sokola Hronov a my jsme si šly pro diplom.
Bylo oceněno úsměvné ztvárnění a výtvarné řešení skladby. Nesmírnou
radost jsme měly z poháru, který jsme pro SOKOL HRONOV dovezly. V neděli jsme se ještě před odjezdem domů vyšly podívat na Prahu
z Vyšehradu a odpoledne jsme už nasedaly do vlaku směr Hronov. Veliké DÍKY patří naší Janě Ševců, která skladbu vymyslela a s námi ji trpělivě nacvičovala.
Výbor Sokola Hronov

Skvělá volejbalová sezóna
Ženy A - 1. liga

Hronovský volejbal napsal další kapitolu svých dějin a prodloužil svoji zlatou éru. Nelze začít jinde, než u chlouby oddílu, tj. u prvoligových
žen. Před startem sezóny panovaly v řadách činovníků velké obavy, neboť se nepodařilo doplnit kádr a ten byl proto velmi úzký. Na poslední
chvíli padlo hostování Beránkové z Brna a i v okolních oddílech se lovilo bezúspěšně. Nakonec se ale na přestup podařilo získat nahrávačku Přibíkovou (až z Jablonce), což se ukázalo jako skvělý tah. Na hostování přišly z Náchoda Rinnová a Thérová. Přemluvit se ještě pro jednu sezónu alespoň na částečný úvazek podařilo kapitánku Tučkovou a
na občasnou výpomoc blokařku Huškovou z Jaroměře. Naopak od začátku bojovala se zraněným ramenem klíčová smečařka Jana Ševců. K
prvním duelům odjel oslabený kádr a na bloku v duelech s Opavou tak
zaskakovala původní profesí nahrávačka Thérová. Hubený zisk jednoho bodu z dalekého zájezdu se dal počítat k pozitivům. V dalším průběhu však Hronovačky především v domácím prostředí podávaly výborné výkony (Řepy, hradecká Slavia, odveta s Opavou) a přenechaly svým
soupeřkám pouze jediný bod. A když se konečně podařilo importovat
4 body z Prahy (Řepy) a poprvé v historii bodovat doma se Střešovicemi, ocitl se Hronov na hraně postupu do finálové skupiny. Do roku
2016 však již děvčata vstupovala bez Jany Ševců (operace ramene) a v
několika utkáních i bez další opory Tučkové. Přesto se podařilo i přes
řadu obtíží zvládnout klíčové duely v Hradci a získat tak slušný bodový polštář pro druhou polovinu bojů. Postupu do první šestky vystavila stop sice vedoucí Moravská Slavia Brno, ale jak již bylo řečeno, výchozí pozice do dalšího pokračování byla více než dobrá. Do kádru se
podařilo zabudovat dvě juniorky M. Vítovou a P. Ševců. Ty se zhostily své nelehké role navýsost dobře a pomohly tak udržet vysokou výkonnost družstva. Smečařka Vítová se postupně pasovala do role klíčové hráčky. A tak i v silně kombinované sestavě přišly nečekané úspěchy
v domácím prostředí s Žižkovem a Nuslemi. Slabou chvilku si hronovské dívky vybraly pouze v Českých Budějovicích. Nicméně již po polovině nadstavbové části bylo jisté, že 1. liga zůstane v Hronově i příští rok, což bylo při komplikacích provázejících tento kolektiv skutečně
skvělé. Hronovačky ještě obohatily svoji sbírku o body z Žižkova, domácích duelů s Budějovicemi a jeden bodík s vedoucími Nuslemi na jejich půdě nakonec stačil na skvělé druhé místo. K vynikajícím výkonům
se v závěru soutěže rozehrála na smeč přesunutá Lipovská a k oporám
patřila i blokařka Kukrálová. Pro příští sezónu již nelze počítat se službami Tučkové, ale počítá se s návratem Jany Ševců. Příslibem jsou výkony především mladé Vítové, ale i Pavlíny Ševců. To umožňuje hledět
do příštího ročníku s opatrným optimismem.

Muži - 2. liga

„Hronovská“ skupina 2. ligy se přísunem řady moravských týmů
proti minulým letům výrazně zkvalitnila. Nicméně v úvodu využili hronovští hráči poměrně příznivého losu a po 8. kole dokonce tabulce vévodili.
Ovšem následná série duelů právě s moravskými favority je „shodila“ do
nižších pater. Dvě nečekané výhry z Hrotovic a domácí úspěchy se Střelicemi znamenaly 4. pozici po první polovině soutěže. V té druhé připomínaly hronovské výkony houpačku. Skvělé výkony, jako např. doma se
Šlapanicemi nebo v prvních utkáních ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad
Sázavou, ostře kontrastovaly s propadákem z prvního duelu v České Třebové či nečekanými ztrátami v domácím prostředí se Dvorem Králové
a Hrotovicemi. Konečnou 5. příčku lze však hodnotit pozitivně, škoda jen
velmi nízkých diváckých návštěv v domácích zápasech. Již dlouho, a jestli vůbec, nebyl v Hronově k vidění tak skvělý volejbal jako v letošní mužské druholigové sezóně. Výborné výkony po celý ročník podávali smečaři
Novotný a Vaculík, pochvalu zaslouží nahrávač Staník, jenž se skvěle vypořádal se svou novou rolí. Ostatní borci ovšem v žádném případě nezaostávali a vytvořili velmi kvalitní tým, pozitivem byl návrat Manycha po zranění.

Ženy B - vítěz krajského přeboru

Ženské Béčko se stalo nejpříjemnějším překvapením této sezóny.
Tento velmi samostatný kolektiv využil svých zkušeností a od začátku
se pohyboval v horních patrech nejvyšší krajské soutěže. Před polovi-

nou soutěže dokonce na příčce nejvyšší, až porážky v nekompletní sestavě ve Rtyni způsobily sestup na druhé místo v poločase. V tom druhém přišlo nečekané zaváhání doma se Sokolem Hradec Králové, ale
poté se děvčata již rozjela na plné obrátky a navrch měla i s favority
soutěže Slavií Hradec Králové B a Vamberkem. Závěrečný finiš jim tak
ruku v ruce se zaváháním právě hradecké Slavie v posledním kole vynesl
nečekaný a v pravdě historický triumf v soutěži. Vítězství v krajském
přeboru znamenalo i právo účasti v kvalifikaci o 2. ligu! Té se nakonec hronovské ženy po delším váhání rozhodly zúčastnit. Bohužel termín nebyl zrovna vyhovující, a tak se musely obejít bez nejlepší hráčky
Zelené a nahrávačky Kultové.

Junioři - 1. liga

Výborně si vedli ve své nováčkovské sezóně v 1. lize junioři. Očekávalo se spíše sbírání zkušeností, ale už ve čtvrtém dvoukole přišly
v domácím prostředí výhry s Mnichovým Hradištěm. Na soupeře z první poloviny ještě výkonnost nestačila, ale jedna výhra doma se Svitavami a další v Benátkách znamenaly 7. příčku v poločase soutěže. V tom
druhém šla výkonnost ještě nahoru a chlapci začali konkurovat i týmům
ze středu tabulky. Tento trend potvrdily skvělé výhry v domácím prostředí s Chocní. Ukotvení pozic znamenaly dvě poměrně jasné výhry
v Mnichově Hradišti. Razítko na úspěšnou sezónu daly suverénní domácí výhry nad hosty z Benátek nad Jizerou. Hronováci potvrdili ve své
první ligové sezóně nesporný progres a můžeme se těšit na jejich výkony v té další.
Mužské Béčko po slušné loňské sezóně poněkud paběrkovalo a jeho
konečná 6. příčka v sedmičlenném poli nejvyšší krajské soutěže zřejmě
odpovídá současné výkonnosti. Dobře si vedly mladší žákyně, které se
probojovaly až do finálové skupiny o 1. - 4. místo krajského přeboru. Jejich kolegové ve stejné kategorii již tak úspěšní nebyli, ale některé jejich
výkony prokázaly jednoznačné zlepšení. Volejbalová přípravka se zúčastnila několika turnajů v barevném minivolejbale. Pod vedením trenérek
Daňkové a M. Vajsarové tréninky těchto začátečníků ve věku 6 - 9 let navštěvuje až ke třiceti dětem. Dík za obětavou práci ve svém volném čase
patří všem trenérům hronovského oddílu a především těm, kteří se věnují mládeži.
VK Hronov v neposlední řadě děkuje Městskému úřadu Hronov za
vstřícnost a výraznou pomoc a pochopitelně všem sponzorům, kterými
v této sezóně byly tyto firmy: Coroll, Wikow MGI, Saar Gummi Czech,
ATAS Náchod, Hašpl, restaurace U Pilouse, Primátor.
Petr Šolín

Krátké ohlédnutí
za mládežnickou
hokejovou sezonou 2015/2016

Hokejovou sezonu 2015/2016 jsme začali letním týdenním soustředěním na zimním stadionu v Náchodě dne 17. 8. 2015.
První hokejový trénink na zdejším hokejovém stadionu jsme absolvovali již 14. 9. 2015 a první mistrovská utkání sehráli 10. 10. 2015 s ročníkem 2007 ve Vrchlabí.

Kategorie 2008, 2007 a 2006 dohromady sehrály celkem 71 mistrovských utkání mimo utkání přátelská. Doma jsme uspořádali turnaje pro
ročníky 2006, 2007 a 2008. Ročníky 2008 a 2006 svůj turnaj doma vyhrály a kluci z ročníku 2007 skončili druzí. Úspěšní jsme byli i na turnajích
v Lanškrouně a v Ledči nad Sázavou. Tyto kategorie HC reprezentovali: Baudyš Antonín, Bohuněk Matyáš, Ducháček Ondřej, Hillmann Radek, Kamaryt Michal, Klíma Jiří, Klíma Ondřej, Klíma Zdeněk, Král Filip,
Koláčný Tomáš, Macek Dan, Navrátil Šimon, Pavelka Ondřej, Pavlíček
Dominik, Pelda Ondřej, Saidl Filip, Svatoš Lukáš, Svoboda Karel, Ševců
Kristián, Šretr Michal, Umlauf Sebastian a Verner David.
Formálně jsme úspěšnou sezonu 2015/2016 zakončili setkáním trenérů, rodičů a hráčů v prostorách zbečnické tělocvičny. Jinak přípravy na
následující sezonu jsou v plném proudu. Připravujeme letní soustředění, plánujeme tréninky v Hradci Králové a v Náchodě. Letos také chceme přihlásit nejmladší hokejovou kategorii pro ročníky 2009. Takže se
těšíme na nové zájemce o tento atraktivní sport z řad chlapců i děvčat
z Hronova a dalších měst a vesnic. V průběhu měsíce září 2016 budou
probíhat nábory nových hokejistů a hokejistek. Pro adepty jsou připraveny k zapůjčení hokejové výstroje, výborné podmínky a skvělé zázemí zdejšího hokejového stadionu. Více informací naleznete na stránkách
www.hchronov.eu (vč. Výsledků letošní sezony).
Na závěr bych chtěl poděkovat MĚSTU HRONOV za podporu našeho úsilí, všem sponzorům za spolupráci a všem rodičům, kteří nám s mládežnickým hokejem pomáhají.
JP, MB

HOKEJ
Krajská liga - starší žáci - sezona 2015-2016
Tabulka KL st. žáků po 14. kole (zákl. části):
1. Mountfield Hradec Králové		
14
12 0
2
2. HCM Jaroměř		
14
11 0
3
3. Stadion Nový Bydžov		
14
10 0
4
4. HC Wikov Hronov		
14
8 1
5
5. HC Krkonoše		
14
7
1
6
6. HC Náchod		
14
4
2
8
7. HC Opočno		
14
2
0 12
8. HC Jičín		
14
0
0 14

95:37
94:42
90:59
104:62
64:56
66:73
38:82
17:157

24
22
20
17
15
10
4
0

Zbečnický Velký pátek - 2. a 3. místo!!!

Nevídaného úspěchu dosáhli dorostenci Zbečníka na domácím turnaji
Českého poháru v nohejbalu, kde získali dvě umístění na stupních vítězů
v obrovské konkurenci 24 zúčastněných dvojic z celé ČR a v celkovém
hodnocení tak momentálně dokonce vedou!

„Přihlásilo se rekordních 24 dvojic, což na pohárových turnajích nepamatuji. Herní úrověň byla výborná, opravdovým vyvrcholením pro diváky pak bylo finále, kde Prostějov nakonec se štěstím vrátil našemu
A týmu těsnou porážku ze semifinále z Karlových Varů, Lukáš Kábrt
s Tomášem Zelbou však ve finále sehráli se soupeřem zcela rovnocennou partii. Velkým úspěchem a příjemným překvapením je pro nás
3. místo našeho béčka a odchovanců zbečnického nohejbalu Matěje Šimka s mladým Václavem Pohlem, špatně nehrál na turnaji ani C tým (Polák,
Pošepný, Středa). Dvě umístění na „bedně“ bych si nedokázal představit
ani v tom nejlepším snu,“ spokojeně hodnotil turnaj pořadatel a vedoucí Zbečníku Lukáš Vlach.

Za názvem týmu následuje počet sehraných utkání, počet výher, remíz
a proher. Dále pak skóre a body.
2. část soutěže:
B-skupinu vytvořila 4 družstva Královéhradeckého kraje a 4 družstva
Libereckého kraje.
Konečná tabulka 2. části soutěže:
1. HC Lomnice n. Pop.		
14
2. Stadion Nový Bydžov		
14
3. HC Wikov Hronov		
14
4. HC Poděbrady		
14
5. HC Opočno		
14
6. HC TS Varnsdorf		
14
7. HC Frýdlant		
14
8. HC Jičín		
14

12
11
11
6
6
6
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
8
8
8
12
13

112:43
104:33
109:50
66:66
47:72
62:95
24:89
12:88

24
22
22
12
12
12
4
2

U dalších soutěží těch nejmenších hokejistů se nevedou tabulky-pořadí. Evidují se jen výsledky všech utkání. HC Wikov Hronov měl v těchto
soutěžích zastoupení v následujích třech kategoriích:
Krajská liga přípravek - ročník 2006:
Hronovští hokejisté zde sehráli 22 vítězných utkání, 1x hráli nerozhodně a jen ve třech utkáních prohráli.		
Minihokej - 2007:
Hronov zde vyhrál v 15 utkáních, dvakrát hrál nerozhodně, 8 utkání prohrál.
Minihokej - 2008:
Výsledky HC Wikov Hronov: 7 vítězných utkání, 1x prohra.
-bo-

Výsledky:
Zbečník A (Kábrt, Zelba): skupina:
Zbečník A - Modřice B 2:0 (10:6, 10:9)
Zbečník A - Šacung B 2:0 (10:2, 10:4)
Zbečník A - Bělá A 2:0 (10:4, 10:8)
1. místo sk. B, osmifinále:
Zbečník A - Bělá B 2:0 (10:5, 10:5)
čtvrtfinále: Zbečník A - Chabařovice 2:0 (10:9, 10:9)
semifinále: Zbečník A - Vsetín A 2:1 (8:10, 10:8, 10:9)
finále: Zbečník A - Prostějov 1:2 (9:10, 10:5, 9:10)
Zbečník B (Šimek, Pohl): skupina:
Zbečník B - České Budějovice C 2:0 (10:6, 10:5)
Zbečník B - Horažďovice B 2:0 (10:9, 10:5)
Zbečník B - Chabařovice A 1:1 (10:9, 7:10)
2. místo sk. F, osmifinále:
Zbečník A - Horažďovice Hapon A 2:0 (10:6, 10:7)
čtvrtfinále: Zbečník B - České Budějovice A 2:0 (10:9, 10:6)
semifinále: Zbečník B - Prostějov 0:2 (7:10, 8:10)
o 3. místo: Zbečník B - Vsetín A 2:0 (10:7, 10:9)

Regionální muzeum v Náchodě
Přehled kulturních akcí pořádaných v měsíci květnu 2016

Země-Vzduch-Voda-Oheň
Ve dnech 18. května až 11. června 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit již tradiční oblíbenou výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Náchodě, tentokrát nesoucí název Země-Vzduch-Voda-Oheň. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 17. května 2016 v 16 hodin.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12; 13-17 hod.
Poklady (nejen) v zemi ukryté
Do 5. června 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice na
Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na výstavu Poklady (nejen) v zemi
ukryté. Cílem výstavy je ukázat, že poklad - archeologové ho častěji označují jako depot - mohl mít v průběhu historie různé podoby. Na
příkladu starších, ale i zcela nových nálezů z východních Čech je představena pestrá historie jejich ukládání od mladší doby kamenné až do
20. století. Zastoupena je pestrá kolekce předmětů ze sbírek muzeí
v Náchodě, Jičíně, Dobrušce, Jaroměři, Hradci Králové, Dvoře Králové, Trutnově i dalších. K vidění je depot kamenných seker z období
mladého neolitu, depoty z období únětické kultury, unikátní depoty ze
střední doby bronzové, ale především z mladší doby bronzové. Poprvé v Náchodě jsou také představeny ojedinělé nálezy bronzových seker
a srpů z podhorských oblastí severovýchodních Čech, u nichž předpokládáme, že se jednalo o předměty rituálně uložené do země jako obětiny. Opomenuta nezůstávají ani mladší dějinná období, zmíněny jsou
rovněž nejznámější pověsti o pokladech z Náchodska. Otevřeno denně
kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 hod.

Zbečník C (Pošepný, Polák, Středa): skupina:
Zbečník C - České Budějovice A 0:2 (5:10, 8:10)
Zbečník C - Horažďovice A 0:2 (5:10, 4:10)
Zbečník C - Český Brod A 1:1 (10:7, 5:10)
4. místo sk. E, předkolo:
Zbečník C - Horažďovice A 0:2 (6:10, 6:10)
Konečné pořadí turnaje
1. TJ Sokol I Prostějov (Jakub Ftačník, Jan Matkulčík)
2. TJ Sokol Zbečník A (Lukáš Kábrt, Tomáš Zelba)
3. TJ Sokol Zbečník B (Matěj Šimek, Václav Pohl)
4. NK Climax Vsetín A (Tomáš Hyžák, Tomáš Andris)
Průběžné pořadí poháru ČNS dorostu
1. TJ Sokol Zbečník 129 bodů
2. TJ Dynamo ČEZ České Budějovice 97 bodů
3. TJ Sokol I Prostějov 90 bodů
4. NK Climax Vsetín 45 bodů

Lukáš Vlach

ŠACHY

Krajská soutěž osmičlenných družstev:
Spartak Rychnov n. Kněž. A - TJ Hronov A 		
TJ Hronov A - DDM Kostelec n. Orl. 		
Regionální soutěž pětičlenných družstev:
TJ Hronov B - Spartak Rychnov n. Kněž. B

2,5:5,5
4,5:3,5
4,5:0,5

bo-

Květen 2016 v Prodejní zahradě
TREES Červený Kostelec
1. 5. - Máj v zahradní kavárně
Polibte se pod rozkvetlou třešní v naší zahradě. Na Vaši lásku si připijete speciálním lektvarem - zamilovanou limonádou od našich kavárníků.
7. 5. - Výstava skalniček
Budou vám představeny nejen atraktivní stálice, ale i novinky z říše
skalniček. Nechte se inspirovat našimi ukázkami osázení!
Koncert - 28. 5. od 19 hodin - Yellow Sisters
...tři hlasy, tři srdce, tři přístupy, jak uchopit melodii, rytmus, náladu a
vytvořit hudbu. Yellow Sisters jsou zvukovými iluzionistkami a procházejí s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b, world music, jazzu a reggae...
Vstupenky si můžete zakoupit přímo u nás v Prodejní zahradě Trees
nebo na kupvstupenku.cz

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9 - 12, 13 - 17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.

Pevnost Dobrošov
zve na prohlídku!
Akce pořádané na Dobrošově v měsíci květnu
Zveme tímto všechny návštěvníky na Pevnost Dobrošov, kde se
v květnu uskuteční řada zajímavých akcí. Ve dnech 7. a 8. 5. 2016 (sobota, neděle) proběhne akce k připomenutí konce druhé světové
války na Náchodsku. K vidění budou historické zbraně, uniformy aj.
Ve srubu Jeřáb bude instalována výstava Bojová cesta 291. divize z Leningradu do Náchoda.
Dne 14. 5. 2016 (sobota, od 8 hod.) proběhne 1. ročník Dobrošovského rychlonožky - závodu v unikátním prostředí dobrošovské pevnosti. Čeká Vás 470 schodů, 750 m podzemních chodeb a převýšení 70 m.
Soutěžit se bude v kategoriích muži, ženy, junioři. Startovné 40 Kč za
osobu. Registrace do 10. 5. 2016 přes email: pevnost.dobrosov@seznam.cz nebo telefonicky. První tři místa v každé kategorii obdrží hodnotnou cenu.
Ve středu, 18. 5. 2016, se Dobrošov připojí k Mezinárodnímu dni muzeí připadající právě na tento den. Pro návštěvníky budou připraveny zajímavé prohlídky pevnosti za poloviční vstupné - 40 Kč!

Připravujeme:

A navečer dne 20. 5. 2016 (pátek 17 - 21 hod.) se na dobrošovské pevnosti uskuteční muzejní noc. Společně s průvodci Vás čekají atraktivní
prohlídky podzemí s ukázkou stavby pevnosti a možností vyzkoušet si na
vlastní kůži roli dělníka či vojáka! Jednotné vstupné 40 Kč.

Koncert - 25. 6. od 19 hodin - Chantal Poullain
Chantal zpívá své vlastní texty nebo klasické francouzské šansony. Celkovou kvalitu hudebního zážitku podtrhne doprovod skvělého jazzového
tria pod vedením saxofonisty Štěpána Markoviče. Vstupenky si můžete
zakoupit přímo u nás v prodejní zahradě Trees nebo na kupvstupenku.cz

Jinak v měsíci květnu je pevnost pro veřejnost otevřena denně vždy od
10 do 18 hod., v jiný termín pro předem ohlášené organizované výpravy.
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491
426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz .

SVĚTOVÉ KONCERTY, BALET I VÝSTAVA

Čtvrtek 26. května v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze švýcarské Basileje

Středa 11. května v 19.15 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy z italského Milána

IGGY POP LIVE IN BASEL 2015
Koncert rockové legendy či kmotra punku Iggy Popa. Důvod, proč mnozí
považují Iggyho Popa za kmotra punku, je ten, že každá minulá i současná punková kapela má vědomě či nevědomě „vypůjčenu“ jednu nebo dvě
skladby od Iggyho Popa a jeho kapely The Stoogies. Kapela The Stoogie,
která byla na vrcholu slávy koncem 60. a začátkem 70. let, se znovu dala
dohromady v roce 2003 a v roce 2010 byla uvedena do Rock´n´rollové
síně slávy. Iggy Pop, známý svým pobuřujícím a nepředvídatelným řáděním na podiu, zpívá v Baloise Session v Basileji ve Švýcarsku, kde byl oceněn cenou Lifetime Achievement za rok 2015.
Fantastické představení uvádí všechny Popovy vrcholné hity, včetně
„I Wanna Be Your Dog“, “The Passenger”, “Lust for Life” a spoustu dalších.
Vstupné Kč 200,-

- v kině Vesmír v Náchodě v měsíci květnu 2016

LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNĚ
Při příležitosti konání nejdůležitější kulturní události roku EXPO 2015
v Miláně se uskutečnila i unikátní výstava “Leonardo 1452 - 1519”, na
které byla k vidění nejzajímavější díla Leonarda da Vinci. Expozice byla
výsledkem šestileté práce odborníků. Výstava představuje nejznámější
díla Leonarda da Vinci, detailně si prohlédnete jeho obrazy, ale také
rukopisy, přírodopisné nákresy, utopické projekty, anatomické kresby
a mytické výjevy. Na závěr dokumentu se vydáte na cestu po samotném
Miláně, městě, které Leonarda inspirovalo a utvářelo jako malíře, vědce, inženýra, spisovatele i architekta. To vše v nejlepší obrazové i zvukové kvalitě…
Vstupné v předprodeji Kč 210,- do 6. 5. 2016, dále Kč 240,Čtvrtek 12. května ve 20 hodin
Satelitní přenos koncertu z Obecního domu v Praze
ZAHAJOVACÍ KONCERT PRAŽSKÉHO JARA 2016
Bedřich Smetana: Má vlast - cyklus symfonických básní.
Hraje Česká filharmonie, dirigent Paavo Järvi.
Většinu orchestrálních skladeb Bedřicha Smetany tvoří symfonické básně. Nejznámější z nich, nejen u nás, je cyklus šesti symfonických básní Má
vlast. Vznikaly postupně: Vyšehrad a Vltava v roce 1874, Šárka a Z českých luhů a hájů 1875. V letech 1878 a 1879 vznikly Tábor a Blaník. Cyklus byl obecně nazývaný „Vlasť“ a teprve při jednání s nakladatelstvím F.
A. Urbánek mu dal Smetana definitivní název Má vlast. V říjnu 1879 věnoval skladatel cyklus městu Praze. První souborné provedení Mé vlasti
se konalo 5. 11. 1882 pod taktovkou Adolfa Čecha a stalo se celonárodní manifestací. K dalšímu provádění celého kompletu docházelo
jen sporadicky, mj. pro vysoké technické požadavky kladené na hráčské schopnosti i možnosti tehdejších orchestrů. K výraznějšímu prosazení Mé vlasti na koncertních pódiích přispěl až vznik České filharmonie
v roce 1896. Od roku 1952 je Mou vlastí každoročně zahajován MHF
Pražské jaro. Koncert bez přestávky!
Vstupné Kč 30,Neděle 15. května v 17 hodin
Záznam koncertu z La Scaly v Miláně
PAVARROTI ZPÍVÁ VERDIHO REQUIEM
Na úžasném záznamu vystoupení z roku 1967 se představí mladý Luciano Pavarroti a s ním i Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Nicolai Ghiaurov - orchestr a sbor opery La Scaly pod vedením špičkového dirigenta
Herberta von Karajana. Tento záznam je dech beroucí ukázkou toho nejlepšího, co se kdy v klasické hudbě odehrálo… Koncert se konal ve světoznámém operním chrámu La Scala na oslavu desátého výročí Toscaniniho smrti. Se stejnou produkcí pěvci s orchestrem a sborem vystupovali také v Moskvě, Montrealu, New Yorku a Miláně. Záznam byl nahrán
původně na 35 mm film a zachytil mladého Luciana Pavarrotiho zaskakujícího za Carla Bergonziho. Teď ho diváci v kinech po celém světě uvidí
v úžasné digitální kvalitě obrazu i zvuku.
Vstupné Kč 200,Středa 18. května ve 20.15 hodin
Satelitní přenos baletního představení Královského baletu v Londýně
FRANKENSTEIN
Hudba: Lowell Liebermann
Choreografie: Liam Scarlett
Příběh o morálce a potřebě lásky, přátelství a porozumění. Světová premiéra nového moderního baletu choreografa Liama Scarletta na motivy mistrovského díla spisovatelky Mary Shelley. Liam Scarlett je rezidenční umělec baletního souboru Královského baletu. Ve svých baletních
choreografiích spojuje vysoce expresivní pohyb, sofistikovanou hudbu a
temnou psychologickou analýzu. Jeho prvním celovečerním dílem, které
bude uvedeno na hlavní scéně, je právě Frankenstein.
Vstupné Kč 250,-, studenti a senioři Kč 200,-

PŘIPRAVUJEME:

Předprodej vstupenek zahájen 1. května 2016 v pokladně kina Vesmír!!!
Sobota 23. července ve 20.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
KONCERT ANDRÉ RIEU Z MAASTRICHTU 2016
André Rieu a jeho 12. koncert v kinech! André Rieu - nizozemský houslista, dirigent a skvělý bavič publika s obrovským smyslem pro humor,
známý širokému publiku jako Král valčíků, se specializuje na takzvanou
lehkou klasiku a každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města Maastrichtu. I letos ho jako již
tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se soprány
a tenory a dojde i na speciální hosty. Andrého koncert trhal v roce 2015
rekordy v návštěvnosti v mnoha zemích a publikum zaujal v každém koutu světa. Letos se znovu těšíme na osvědčené, ale i nové tváře a doufáme, že vy budete opět u toho…
Vstupné Kč 230,-, studenti a senioři Kč 200,-

Galerie výtvarného umění
v Náchodě

pořádá v květnu ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
České umění ze sbírky GVUN - část III. Abeceda českých grafiků
Po výstavách malby a plastiky z fondu galerie bude představena její grafická sbírka. Vernisáž v pátek 6. května v 17 hodin
(7. 5. - 12. 6.)
Michal Malina - Topography. Z Umělci do 40 let.
Vernisáž ve středu 11. května v 17 hodin
(12. 5. - 12. 6.)
Výstava představí volnou tvorbu absolventa oboru design výrobků, který
studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

MKS ČERVENÝ KOSTELEC VÁS ZVE
Upokojenkyně

divadelní komedie z prostředí domova pro seniory

Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený - když je ti třicet, tak
nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat na hypotéku,
a když seš pak starej a máš čas, tak na knížky nevidíš, nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí třicetiminutovou návštěvou…
Na počátku byl nápad napsat hru z prostředí domova důchodců. Postupem času se ukázalo, že není potřeba nic moc vymýšlet, že stačí do
hry vložit skutečnost. Mnoho prvků vymyšlených je, ale třeba buchtičky, blouznění a mnoho konkrétních situací a replik je podle skutečnosti.
Cenami ověnčenou divadelní komedii z prostředí domova pro seniory
můžete zhlédnout 14. 5. 2016 od 19.30 v Divadle J. K. Tyla.
Vstupné: Kč 120,-, Kč 110,- a Kč 100,- jsou v předprodeji v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz

Dorotka a Pentlička

Základní škola V. Hejny a Městské kulturní středisko Vás srdečně zvou
na dětské představení veselé pohádky Dorotka a Pentlička v úpravě a režii Sylvy Pavlíkové.
Nová komediální pohádka s postavou vodníka vypráví známý příběh
o Jeníkovi a Dorotce, kteří se mají rádi. Veselý příběh je proložen pěknými písničkami a pobaví děti i rodiče.
Pohádku můžete zhlédnout ve čtvrtek 5. května od 18.00 v Divadle J. K. Tyla. Vstupenky v ceně 50 Kč jsou v předprodeji v Informačním
centru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Děti do 3 let zdarma.

Promenádní koncerty

Městské kulturní středisko si Vás dovoluje pozvat na tradiční promenádní koncerty, které Vám zpříjemní vybrané nedělní dopoledne. Koncerty se konají v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla vždy od 10 do 11
hodin. Letos se můžete těšit nejen na červenokostelecké orchestry, ale
i na jeden velmi vzdálený orchestr z ruského města Šuja.
22. 5.

Městská dechová hudba Červený Kostelec

12. 6.

ZUŠ Červený Kostelec

26. 6.

ZUŠ Červený Kostelec

10. 7. 	Chvíle - folková a country kapela z Hronova
24. 7. 	Fukanec - folková kapela z Nového Města nad Metují
31. 7.
		

Sputnik - Městský dixielandový orchestr z ruského
města Šuja

Vstupné na všechny promenádní koncerty je dobrovolné,
v případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

pivovaru otevřen
21. 5. 2016 areál
od 13 - 24 hodin

DEN
00

00

LNÝ IVA

každé

PIVO
za 15 Kč

VSTUPNÉ 50,- Kč - děti do 15 let zdarma
• SPECIÁLNÍ PIVO PRUBÍN

• EXKURZE v každou celou hodinu od 13.00 do 19.00 hodin
• NAČEPUJTE SI SAMI PIVO A PŘISPĚJTE NA HOSPIC
ANEŽKY ČESKÉ v Červeném Kostelci

• OCHUTNEJ ŠEST PIV A VYHRAJ• DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ PIVOVAREM

• 2000 - LOSOVÁNÍ HODNOTNÝCH CEN (pivní výčep, pivo na rok zdarma, gril)
• VYZKOUŠEJ SI SLALOM NA SAGWAY (virtuální brýle, Karaoke)

ROGRAM

13

– 14

Malina Brothers

17

– 18

Kurtyzány z 25. avenue

30

30

1500 – 1600
00

00

Wanastowi Vjecy Revival

MEDIÁLNÍ PARTNER

1800 – 1900
19

00

Jiří Havrda Bench press

(přijďte si poměřit sílu s několikanásobným
mistrem světa a světovým rekordmanem)

– 20

00

2030 – 2130
22

00

– 23

00

Wishmasters

Divokej Bill revival

czech SEPULTURA revival

www.primator.cz

Sběr železného šrotu ve Zbečníku
9. 4. 2016

Letos se vybralo i přes nepříznivou výkupní cenu (1,60/Kg) Kč 6 232,-.
V minulých letech to bylo: Kč 3 666,- v r. 2014, Kč 6 965,- v r. 2015. Výše
uvedená částka byla bezhotovostně převedena přímo u výkupce (TSR
Czech Republic s.r.o.) na účet ZŠ Hronov (78-857900207/0100) - kopii dokladu najdete na stránkách jh.zbecnik.cz . Podle vyjádření vedení,
resp. paní ředitelky Věry Řehůřkové a Marcely Odvářkové, půjde vybraná částka na výtvarnou a pracovní činnost.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli a ukázněně počkali se
šrotem na příjezd traktoru nebo zavolali. Letos nebyla všechna tato spiklenecká opatření zbytečná. Policie ČR řešila v průběhu sběru ohlášené
krádeže šrotu.
Sponzorem, který nám i letos zajistil odvoz, byl opět Statek Stárkov
s.r.o.
Pokud někdo máte pochybnost, zda šly prostředky opravdu na ZŠ
a MŠ Zbečník - zeptejte se na schůzkách.
Děkujeme, sousedi, určitě to mělo smysl! Tak příští rok!
Petr, David a Ondra Havelkovi, Jiří a Jířa Vejvoda - neformální sdružení Jírova Hora

Pozvánka
do Pstrążnej
(Stroužného)

DISKOTÉKA 80. a 90. let

V sobotu dne 4. června 2016 v 10.30 hod.
bude v areálu strouženského evangelického
hřbitova a kostela vyprávět Ing. Erich Tichý o
dobývání a zpracování kamene na kladském pomezí. Pan Tichý je uznávaný odborník v oboru, dlouholetý učitel hořické kamenické školy.
V krásném kostele postaveném z pískovce
z Boru bude instalována malá výstavka z historie obce.
Ve Stroužném můžete příjemně strávit celý
den. V místním skanzenu bude připraven pestrý program věnovaný dětem u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně
zve Eva Pumrová

PROGRAM:
17:00 otevření areálu
17:10 1. část vystoupení DJ FULKA,
hudba 80. - 90. let
18:40 předkapela SUNDAY JAM
20:30 Megakoncert Michala Davida
s kapelou
22:45 2. část vystoupení DJ FULKA,
hudba 80. - 90. let
1:30 Konec
PARKOVANÍ:
u Wikov Arény, u vlakového nádraží
Přísný zákaz vnášení občerstvení do
areálu.
více informací na

www.ceskekoncerty.cz
Klub přátel Koletovy hornické hudby, Koletova hornická hudba a Město Rtyně v Podkrkonoší pořádají

Slyšte, slyšte!
V Polici se dějí velké věci,
nejen pro dobro věci!

Otevřete oči a nastražte uši, představení začíná! Světla svítí, klakson troubí a hudba hraje!
Jak to vypadá, když se po setmění stane z náměstí v Polici nad Metují jedno velké jeviště?
Přijďte, slyšte a žasněte - herci a zpěváci, cirkus i loutky, osvětlovači a zvukaři - to vše zahalené do hudebního pláště Police Symphony
Orchestra.

52. hudební festival

www.koletovka.cz

KOLETOVA RTYNĚ
sobota 28. května 2016

2016

28. – 29. května 2016 | Přírodní areál na Rychtě a Orlovna Rtyně v Podkrkonoší
17.00 slavné české pochody hraje Městská dechová hudba Červený Kostelec a Koletova
hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší, pochodují mažoretky zuŠ a. M. Buxton Úpice, (nám. Horníků, v případě nepříznivého počasí se nekoná)
18.00 koncerty mládežnického orchestru zuŠ a. M. Buxton Úpice a mládežnického symfonického orchestru la Bamba string – Ängelholm,
Švédsko (orlovna)

anka
Mistříň
Hosté festivalu: hudební skladatelé, aranžéři a dirigenti Joe Martan (Chicago, usa),
Jaroslav zeman, Rudolf Koudelka a Petr Hamrský
Moderátoři: lucie a tomáš Peterkovi (moderátoři Českého rozhlasu Hradec Králové)
Zvuk: Mgr. leoš nývlt a ivan franěk
Vstupné: sobota 60 Kč (KPKH a ztP 40 Kč), neděle 120 Kč
sPolufinanCováno KRálovÉHRadeCKýM KRaJeM
(KPKH a ztP 60 Kč), děti do 15 let zdarma, slevy se nesčítají
K usPořádání festivalu význaMně PřisPěli:
MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Mediální PaRtneři

20.00 taneční zábava se skupinou Koplaho Band (orlovna)

neděle 29. května 2016

13.30 koncerty zúčastněných orchestrů
(areál na Rychtě, v případě nepříznivého počasí orlovna)

MISTŘÍŇANKA
LA BAMBA STRING – mládežnický symfonický orchestr
(Ängelholm, Švédsko)

Městská dechová hudba Červený Kostelec
Dechový orchestr Města Hradce Králové
Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší
17.00 tradiční závěrečný Monstrkoncert

změna programu vyhrazena

Díky Polickému symfonickému orchestru
ožije i co je z kamene! Další benefiční večer
za významné podpory měst Broumov a Police
nad Metují. A opravdu nejen pro dobro věci, ku
prospěchu Hospitalu Broumov, ale i pro vás,
hudební a kulturní nadšence.
Začínáme 30. 8. 2016 při setmění!
Otevřete oči, přicházíme.
Opona jde nahoru.
za PSO: Petra Šotolová
foto: Jaroslav Winter

Sobota 7. května v 9.00 hodin

Sobota 21. května v 15.00 hodin

město Hronov, DDM Domino Hronov
a Pavel Macura pořádají
15. ročník
nepostupové soutěže tanečních kolektivů

ZUŠ Hronov Vás zve na

Sál Josefa Čapka Hronov

HRONOVSKÉ JABLÍČKO

Park A. Jiráska Hronov

MÁJOVÝ
PROMENÁDNÍ KONCERT

v disco tancích, show formacích, parketových tanečních kompozicích, break dance a hip-hopu.
Vstupné: Kč 50,-, děti a důchodci Kč 25,-

Vystoupí:
Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov a ZUŠ Červený Kostelec
Pěvecký sbor DALIBOR Hronov
Vstup zdarma!

Čtvrtek 12. května - 10. června

Čtvrtek 26. května v 16.00 hodin

Sál Josefa Čapka Hronov

foyer Sálu Josefa Čapka Hronov
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
pořádá

Výstavu
studentských prací

vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 12. května 2016 v 16.00 hodin.
Výstava bude otevřena:
v květnu - po - pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
a v červnu po - pá 8.00 - 17.00 hodin, v so 9.00 - 13.00 hodin
Výstava končí 10. června 2016.

Pátek 20. května v 19.00 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

4. hra v předplatném
Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Simon Williams:

POLIB TETIČKU
aneb Nikdo není bez chyby

Překlad: Renata Menclová
Režie: Jan Novák
Nesmělý statistik Leonard žije po
rozvodu s pubertální dcerou a se
svým svérázným otcem. Tajně píše
milostný román, aby si přivydělal.
Pod ženským pseudonymem jej
pošle atraktivní vydavatelce Harrietě,
která vydává pouze díla od žen. Ta
se rozhodne s “úspěšnou autorkou“
setkat a knihu jí vydat. Honorář je
velice lákavý a Leonard proto musí
něco příhodného vymyslet.
Bravurně napsaná komedie, která
rozehrává nespoutaný děj plný převleků, svěžího humoru i nezbytného milostného motivu.
Hrají: Pavel Nový, Miroslava Pleštilová,
	Jan Čenský, Eliška Jansová a další.
Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,Předprodej vstupenek v IC Hronov, tel.: 491 483 646

Jiráskovo divadlo Hronov

KIS Hronov a MŠ Velké Poříčí pořádá
23. setkání pěveckých sborů mateřských škol náchodského regionu

HRONOVSKÝ
SKŘIVÁNEK
POŘÍČSKÝ BERÁNEK - MŠ Velké Poříčí
VĚTRNÍČEK- MŠ Větrník Červený Kostelec
ZVONEČEK - MŠ Příčná Broumov
PLHOVÁČEK- MŠ Plhov Náchod
LÍSTEČEK - MŠ Nové Město nad Metují
KAMARÁDI - MŠ Náchodská Č. Kostelec
SEDMIKRÁSKY - MŠ Kramolna
HRONOVÁČEK - MŠ Hronov
Součástí přehlídky je i výtvarná výstava
pod vedením Jiřiny Tiché, Jany Štěrbové a Evy Kapuciánové.
Vstupné: Kč 50,- , děti a důchodci Kč 30,-

Účinkují:

Pondělí 30. května v 18.00 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov
ZUŠ Hronov
Vás zve na

1. 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 60,- , děti a důchodci Kč 30,-

Středa 1. června v 16.00 hodin
Park A. Jiráska Hronov

DDM Domino Hronov Vás zve na

ZÁVĚREČNOU AKADEMII

DDM DOMINO Hronov
Součástí vystoupení je i doprovodný program plný soutěží
pro rodiče s dětmi.
Těšíme se na Vaši účast.

MODRÁ LINKA
Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov
TA M

čas
8:15
8:19
8:20
8:25
8:27
8:38
8:50
8:55
9:10
9:12
9:15
9:19
9:28
9:38
9:43
9:50

CYKLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

O D KUD - K A M

čas
12:15
12:19
12:20
12:25
12:27
12:38
12:50
12:55
13:10
13:12
13:15
13:19
13:28
13:38
13:43
13:50

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów
Radków
Ratno Górne
Ratno Dolne
Wambierzyce
Scinawka Srednia,Sikorsk./Mickiew
Tlumaczów, Tlumaczówek
Tlumaczów, CLO
Otovice, celnice
Otovice, prodejna
Broumov, aut. st.

ZPĚT

čas
11:50
11:46
11:45
11:40
11:38
11:25
11:10
11:10
10:55
10:51
10:48
10:45
10:36
10:25
10:17
10:10

čas
16:15
16:11
16:10
16:05
16:03
15:50
15:40
15:40
15:25
15:22
15:19
15:15
15:07
14:57
14:52
14:45

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Pomezní Boudy

Foto: Jan Záliš © 2016

TA M

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou
Adršpach

Teplice
nad Metují
Broumov

Police
nad Metuji

Trutnov

Tlumaczów
Radków
Wambierzyce

Jívka

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Jaroměř

HRADEC
KRÁLOVÉ

Karlów

Náchod

čas
7:15
7:35
7:40
7:55
8:06
8:10
8:15
8:25
8:30
8:38
8:45
9:05
9:10
9:20
9:25
9:32
9:37
9:40
9:43
9:49
10:08
10:15
10:33
10:40
10:45
(
(
(
(
11:00
11:10

O D KUD - K A M

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD
Jaroměř, Na Špici
Jaroměř, aut. st.
Česká Skalice, nám.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, aut. st.

čas
…
…
…
…
…
18:40

Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Bezděkov n. Met., Na Mýtě
Police n. Met., aut. st.
Teplice n. Met., nám.
Teplice n. Met., skály
Adršpach, skály
Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.
Jívka, Janovice, host.
Jívka, aut. st.
Jívka, rozc. SKJ
Radvanice, aut. st.
Chvaleč, kino
Trutnov, aut. nádr.

18:30
18:25
18:18
18:10
17:50
17:45
17:35
17:25
(
(
(
(
17:10
16:50
16:45
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:45
15:35

Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

* obě linky jezdí od 28.5.2016 do 28.9.2016 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 jezdí každý den. Modrá linka
v době prázdnin jezdí v pracovních dnech pouze na Karlów, v sobotu, neděli
a o svátcích až do Broumova. Změna jízdních řádů vyhrazena.

www.kladskepomezi.cz

PREMIÉRA
ÚSPĚŠNÉ HRY
A. Jiráska:

VOJNARKA

DS Jiráskova divadla Hronov
dne 17. 4. 2016

Foto obálka:

Zdeněk Šulc
Libor Nývlt
Foto Vojnarka:

Ivo Mičkal

Hronovské listy U NÁS, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává MĚSTO HRONOV, IČ: 272 680.
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