Blahopřejeme našim jubilantům
80 let oslaví v měsíci září
paní Naděžda HANUŠOVÁ
z Končin

V září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
88 let
73 let
68 let
68 let
63 let
61 let

paní
paní
pan
paní
pan
pan

PROUZOVÁ Ludmila z Hor. Rybníků
VÁLKOVÁ Libuše z Končin
HANUŠ Josef z Horních Rybníků
PROUZOVÁ Anna ze Zábrodí
HEJDA Oldřich z Horních Rybníků
SLEZÁK Václav z Horních Rybníků

V říjnu:

92 let pan SOUMAR Antonín ze Zábrodí
85
84
76
75
74
64
61

let
let
let
let
let
let
let

pan
paní
pan
paní
pan
paní
paní

STŘEDA Jan z Horních Rybníků
PROUZOVÁ Irena z Horních Rybníků
ADAMU Miroslav z Horních Rybníků
MARŠÍKOVÁ Zděnka ze Zábrodí
SEMERÁK Josef ze Zábrodí
BERNARDOVÁ Hedvika ze Zábrodí
VLČKOVÁ Miloslava ze Zábrodí

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a životní pohody !

PODĚKOVÁNÍ :
Děkuji obecnímu úřadu, jeho zástupcům, rodině, přátelům a sousedům za krásné
květiny, dárky a blahopřání k mým narozeninám. Ještě jednou srdečně děkuji všem za milou
návštěvu.
Jaromír Martin, Končiny

Děkuji OÚ Zábrodí za květiny, dárky a propůjčení sálu včetně projektoru k mým
narozeninám a jeho zástupcům za milou účast. Děkuji také své rodině, příbuzným, přátelům a
sousedům za hezké dárky, květiny, přání a hlavně za jejich účast na mé oslavě sedmdesátin.
Udělali mi velkou radost.

Milan Wolf, Končiny

SLUŽBY PRO OBČANY
Informace o službách, které nabízí Obecní úřad Zábrodí:
Ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů a
bodového hodnocení řidiče. V rámci pracoviště Czech POINT jsou poskytovány tyto
výstupy za poplatek: Výstup z katastru nemovitostí 1. stránka 100,- Kč.
Každá další stránka po 50,- Kč, u ostatních jedna stránka 50,- Kč.
Vidimace a legalizace neboli ověřování shody kopie listiny s originálem a ověřování
pravosti podpisů. K ověření podpisu je nutné mít platný občanský průkaz.
Správní poplatek za ověření jedné stránky je 30,- Kč
Za ověření jednoho podpisu je 30,- Kč.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBRODÍ
Místo konání: zasedací místnost
OÚ v Horních Rybníkách
Datum konání: 26. září od 19,00 hodin
Program.
1)
2)
3)
4)
9)

Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2011
Úprava rozpočtu
Žádost o dotaci na výstavbu kanalizace
Informace o investičních akcích
Různé
Srdečně zveme občany obce.

Svoz občanů: Zábrodí knihovna
u Hanušů
Končiny u Kohlů
Odbočka k Páslerů
Na Špici u Mertliků

18,35 hod
18,35 hod
18,45 hod
18,45 hod
18,50 hod

Občerstvení zajištěno
8. 9. 2011

Jan Dlauhoweský, starosta obce

HASIČI HORNÍ RYBNÍKY
Valná hromada SDH Horní Rybníky 8.1.2011

Brigáda v obecním lese 1.4.2011 a stavba hranice na čarodějnice 27.4.2011

Stavění Májky a pálení čarodějnic 30.4.2011

O pohár starosty obce Zábrodí 6.5.2011

Bohuslavický pohár 18.6.2011

Bohuslavický pohár 18.6.2011

Požár v obecním lese 18.8.2011

Jasenský pohár 27.8.2011

Střípky z kroniky 1971 –1975
Pokračujeme v listování v kronice. Doba normalizace pokračovala nezadržitelně. Dotkla se života
naší obce ? Jak probíhal všední život v Horních Rybníkách, Zábrodí a na Končinách ?

1971 leden běžné zimní počasí v lednu
vystřídalo teplé počasí, teplota v únoru
dosáhla až na 13 stupňů a sluníčko hřálo
jako na jaře, na konci února však napadl
nový sníh a cesty byly nesjízdné.
Od 1. ledna MNV nově zavedl dávku ze
psů. Chovatelé psů jsou povinni zaplatit
20,- Kč ročně za každého psa staršího 6
měsíců. V obci je 60 psů , takže to bude
pro obec znamenat příjem 1200,- Kč.
JZD zakoupilo starší kombajn na
brambory za výhodnou cenu , aby zkrátilo
dobu sklizně brambor.
Jedna dojnice nadojila 3415 litrů mléka
za rok, což je 30litrů méně než v roce
1969.
Předseda JZD Bedřich Kozák počítá
s vybudováním hřiště pro kopanou a
volejbal za pomoci MNV.
Výsledky sčítání vybavení domácností
k 1.12. 1970: 39 osobních aut, 49
motocyklů, 28 kuchyňských robotů, 89
chladniček, 103 elektrických praček, 46
elektrických a 19 plynových sporáků ve
146 bytech.
13.14.15. května koupání v plném
proudu . Teploty na ledové
muže
Pankráce, Serváce a Bonifáce dosáhly 26,
27 a 28 stupňů, což je jistě neobvyklým
úkazem přírody.
25.
května
ustavující
schůze
Československého svazu žen v Jednotě u
Vaníčků.
Na novém hřišti pod vedením Petra Majera
trénuje dvakrát týdně žákovské fotbalové
mužstvo.

Zahájení výstavby kulturního domu
v Zábrodí naplánováno na r. 1972, stavba
bude rozložena do třech let.
Pan Oldřich Prouza zvolen předsedou
MNV na další volební období
V obci žije 441 obyvatel 216 mužů a 225
žen.

1972
Ples požárníků v pátek 21. ledna 1972
pořádala místní jednota Požární ochrany
v Horních Rybníkách tzv. „show“ u
Vaníčků. Sešlo se tam tolik lidí , že „sál“
byl zaplněn a „tančilo“ se v síni. (Dalo-li
se tomu „tanec“ říci“). Požárnici z Horních
Rybníků však ukázali , že chtějí dát
místním občanům také trochu zábavy.
Kuličkový mor práskavé rány podobné
kulometnému štěkotu se ozývají v ulicích
měst stejně jako na venkovských návsích.
Bývalé nehlučné JO-JO má po dlouhé
době svého nástupce. Holduje mu stejně
vášnivě jako před více než třiceti lety
mládež obého pohlaví. Poptávka po bicích
kuličkách zavěšených na barevném
provázku, které se roztočí a bijí o sebe,
v šikovných rukách dokonce do taktu, že
výroba absolutně nestačí.
Zaplaťpánbůh , jinak by nás tato hlučná
hračička ve větším provozu připravila o
nervy….
Výstavba kabin na hřišti TJ Sokol
Zábrodí.
V červnu 1972 již byly kabiny v provozu.
4. června velký Dětský den s průvodem
od Vaníčků na hřiště. Slavnostní otevření
kabin a jejich uvedení do provozu.
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ., finálové
utkání žákovského oddílu kopané. Přistání
vrtulníku.

Budiž světlo. Tato slova byla přeměněna
ve skutek . Dne 19.září 1972 v 7:10 hodin
večer rozsvíceno bylo i u nás v Zábrodí
prvně výbojkové veřejné osvětlení, které
se svými 17-ti svítidly učinilo z dosud
tmavé obce , obec krásnější, zářící.
40 let od postavení elektrické rozvodné sítě
v Zábrodí
uvedené do provozu 22.
prosince 1932.

1973
14.dubna v sobotu byla u Vaníčků
ustavující členská schůze SSM –
socialistického svazu mládeže.
Poplatky ze psů byly zvýšeny na 40,-Kč
na prvního a na každého dalšího psa na
80,- Kč za rok.
První sníh napadl už 11. října

13.prosince 1973 první členská schůze
SSM. Mládež se podílela na úpravě hřiště,
prováděla
sběr
odpadových
hmot,
pracovala při jarním úklidu, pomáhala při
MDD, zajistila letní karneval.
15.prosince první vítání občánků, byla
kniha.
založena
zvláštní
pamětní
Organizuje sbor pro občanské záležitosti –
předsedou je pan Václav Bydžovský. Toho
roku se narodilo devět dětí.

1974
Zvýšení cen benzínu „Normal“ ze 2,10
na 4,- Kč, benzín „Speciál“ ze 2,30 na
4,30a litr, „Super“ ze 3,- na 5 Kč za jeden
litr. Zvýšení cen benzínu bylo provedeno,
v 0:00 hodin ze 31. března na 1. duben,
aby si řidiči nemohli udělat zásobu benzínu
za nižší cenu a nenarušili zásobování
pohonnými hmotami.
Dne 14. března 1974 byla konečně
zahájena přestavba
bývalé školy
v Zábrodí na kulturní dům. Přestavba
školy má být dokončena v r. 1975.
V témže roce má být podle volebního

programu
vybudována v blízkosti
kulturního domu (tj. v Zábrodí u bývalé
školy) prodejna potravin
Do obce totiž 2x týdně dojíždí pojízdná
prodejna, takže zásobování obyvatel už
zdaleka neodpovídá současné době, neboť
občané stále ještě musí své nákupy
obstarávat ve městě.
Olga Hepnarová (22) původem ze Zábrodí
čp. 36, byla odsouzena v dubnu 1974
k trestu smrti .
10. července 1973
nákladním automobilem najela do lidí
čekajících na tramvajové zastávce na třídě
Obránců míru v Praze. Zabila 8 lidí a 12
lidí těžce zranila

1975
Zrušení školy v Horních Rybníkách.
Škola byla zrušena k 31.7. 1975. Do školy
bylo zapsáno 12 dětí . Žáci přešli do ZDŠ
v Červeném Kostelci.
Uzavření školy
nebylo pro obec lehkou záležitostí. Občané
si byli plně vědomi, co škola v obci
znamená, a proto se snažili ze všech sil i
nadále školu zachovat. Rozhodnutí
nadřízených orgánů však bylo nezvratné a
nepomohlo ani odvolání na KNV. Všechny
jednotřídky totiž byly zrušeny v ČSSR
k 1.9. 1976. Posledním ředitelem školy
byl pan Petr Bryksí.
K 30. výročí osvobození ČSSR byla v naší
obci v blízkosti
pomníku padlých
v Zábrodí zasazena lípa svobody.
K 31.12. 1975 je obci již 65 osobních
automobilů. Tj 1 automobil na 7 lidí.
K 31.12. 1975 má obec 428 obyvatel , 212
mužů a 216 žen.

Bude pokračováno
V září 2011 podle kroniky zapsal Jan Veselý

Kam za kulturou a společenským vyžitím
v Červeném Kostelci :
POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

BABÍ LÉTO
So 10. 9. 2011 v 9.00 hod. ve Smetanových sadech
Junák Červený Kostelec zve na tradiční BABÍ LÉTO - pohádkové dopoledne
pro děti školního i předškolního věku.Tentokrát ve znamení oslav 100 let
českého skautingu.

Přednáška: Jak se nestat obětí trestného činu
Ve čtvrtek 22. 9. 2011 od 9.30 hodin se bude konat ve společenské místnosti
peč. domu U Jakuba zajímavá přednáška na téma „Jak se nestat obětí trestného
činu“. Přednášet i pobesedovat přijde náchodská policejní preventistka Jana
Pecoldová. Mluvit se bude o zásadách bezpečného chování, například jak se
chovat při nakupování a dávat si pozor na kapsáře, jak reagovat, když přijde
nečekaná návštěva v podobě pochybných prodejců apod.

PTAČÍ FESTIVAL
So 24. 9. 2011 v 8.00 hod.
Česká společnost ornitologická zve všechny milovníky přírody na terénní
exkurzi Evropský festival ptactva v sobotu 24. 9. 2011 v 8
hodin na hrázi rybníka Špinka. Můžete se těšit na procházku kolem místních
rybníků spojenou s poznáváním ptáků podle jejich hlasu i vzhledu a povídáním
o jejich životě. Připraveny budou i ukázky odchytu a kroužkování ptáků. S
sebou je vhodné vzít dalekohled. Předpokládané ukončení v dopoledních
hodinách. Akci vedou Petr Kafka a David Bubák, mobil: 723 506 067

Konference hospicové a paliativní péče
Divadlo J. K. Tyla 24.9. 2011 v 10.30 hod.
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České vás zve na
odbornou konferenci konanou při příležitosti Dne charity a Světového dne
hospicové a paliativní péče s názvem Umírání patří k životu.
Konference je ohodnocena 4 kreditními body ČAS.
Přihlášky přijímá: Mgr. Marcela Frýbová, referent pro vzdělávání, tel.: 491 610
311, 776 791 149; frybova@hospic.cz , cena činí 250,- Kč včetně oběda.

O pohár skřítka Šachmatíka.
Sokolovna ČK 28. 9. 2011 v 9.00 hod.
Šachový oddíl Sokol Červený Kostelec ve spolupráci ŠO Jiskra Jaroměř
pořádá ve středu dne 28. září 6. ročník turnaje O pohár skřítka Šachmatíka.
Místo a čas prezentace 8.15 - 8.45 hodin, první kolo v 9.15 hodin.Právo účasti:
Registrovaní i neregistrovaní do 15ti let.
Systém: Švýcarský na 7 kol, tempo hry 2x20 minut bez zápisu.
Startovné: 50,- Kč s objednáním oběda 90,- Kč komplet (kuř.řízek,
brambor,ok.)
Ředitel soutěže: Mıller Kamil.
Rozhodčí soutěže: Světinský Vladimír a Fuchs František.
Ceny: pro prvních deset v soutěži, dále budou ceny pro nejmladšího účastníka,
pro nejlepšího z neregistrovaných a pro nejlepší dívku. Bude odměněn i nejlepší
hráč do 10ti let. Drobná pozornost pro všechny.
Přihlášky: k rukám ředitele soutěže (kmoller@seznam.cz), tel.: 775 766 420, v
kopii Vladimíru Světinskému do 24. září na tel.: 777 624 914, nebo email:
sachy.ck@centrum.cz.
Možnost přihlášení i v den konání soutěže (+ 10 Kč).
Budeme rádi, když ti z vás, kteří mají tu možnost, přinesou s sebou šachové
soupravy.
Občerstvení zajištěno.

Zveme Vás na tenis v so 24. 9. 2011
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec zve všechny příznivce tenisové zábavy na
tradiční POSVÍCENSKÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH, který se letos uskuteční
v sobotu 24. 9. Prezentace do 8 hodin.

Oddíl volejbalu TJ Červený Kostelec vás zve na turnaj smíšených
družstev neregistrovaných volejbalistů v so 17. 9. 2011 od 9.00 hod
Registrace 8 – 9 hodin na místě
Startovné: 250,- Kč za družstvo, družstvo: 4+2, hraje se dle platných pravidel
volejbalu, občerstvení zajištěno.

BOWLING BAR – TURNAj
Vyhlašuje 8. ročník turnaje firem a družstev. Pokud se mezi vámi najdou 4
odvážlivci, tak přijměte tuto výzvu a přihlaste svůj tým do 30. září 2011. Čeká
na vás přátelská atmosféra a hodnotné ceny. Bližší informace získáte na
www.bowlingbar.unas.cz, nebo na tel.: 721 406 109. Těšíme se na vás.

.

SPORT
Fotbalový oddíl TJ Červený Kostelec
V neděli 14. srpna začala nová sezona 2011/2012. V této sezoně se
mistrovských soutěží zúčastní tato družstva: Muži A - I. A třída kraje - trenér
Karel Havlíček, asistent trenéra Robert Hanuš - vedoucí mužstva Pavol Korba,
masér Karel Sedláček; Muži B - okresní přebor - trenér Petr Hruška, vedoucí
družstva Tomáš Štěpánský; Starší dorost - krajský přebor - trenér Pavel Hundák,
Oldřich Mallát, vedoucí družstva Aleš Koval; Mladší dorost - krajský přebor trenér Jiří Novák, Martin Vlk, vedoucí družstva Josef Jirásek; Starší žáci krajský přebor - trenér Robert Hanuš, vedoucí mužstva Pavel Dostál; Mladší
žáci - krajský přebor - trenér Viktor Lovenc; Starší přípravka - krajský přebor trenér Jiří Koubek, Mladší přípravka - okresní přebor, trenér Jiří Matějovic.
Od začátku sezony je na hřišti umístěna nová světelná tabule, kterou
zakoupili fandové naší kopané. Za to jim výbor oddílu velice děkuje. Z důvodu
havarijního stavu byla začátkem srpna provedena rekonstrukce střech nad hlavní
tribunou a kabinami. Tato rekonstrukce stála 120 000 Kč, kterou oddíl kopané
není schopen uhradit z vlastního rozpočtu. Proto touto cestou prosíme všechny
příznivce kopané o finanční pomoc. Každá koruna je dobrá. Cílem oddílu je hrát
slušný a pěkný fotbal v první polovině tabulek a připravit se na oslavu 100 let
kopané v roce 2013.

Pozvánka do divadla J.K. Tyla:
So 15. 10. v 19.30 hod.
Ptačí Klec, DS Kolár Police nad Metují,
Komedie doprovázená salvami smíchu. Vstupné: 100,- 110,- 120,- Kč

Pozvánka k sousedům:
Varhanní koncert: pondělí 26. 9. od 19.00 hod.
Kostel sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší
Účinkuje Michal Novenko- český konc. varhaník,
konzervatoře

prof.

pražské

Pozvánka na seminář:
Oblastní charita Červený Kostelec pořádá semináře na téma Rodinný
rozpočet pod kontrolou. Zvyšování finanční gramotnosti, Dobré vedení
rodinného rozpočtu.
Háčko: 13., 15., 20., a 22. 9. v edukačním centru
Semináře jsou otevřené všem zájemcům a jsou zdarma

Městské kulturní středisko Vás zve:

Kurz tance a společenského
chování
Ne 11. 9. 2011 ve 13.30, sál
sokolovny
Vstupné na lekce 50,- a 25,- Kč
Na prodloužené 60,- a 30,- Kč

Zumba
Čt 8. 9. v 18.00 hod. , sál
Grafoklubu

Kurz angličtiny
Inform. schůzka 5. 9. v 18. 00 hod.,
učebna kina Luník

Kalanetika
Út 11. 10. ve 20.00 hod a st 12. 10.
v 19.00 hod.sál Grafoklubu

Taneční kurz pro taneční páry
Ne 3.10. v 18.00 hod. sál Grafoklubu
Začátečníci a mírně pokročilí ve
20.00 hod.

Karate
Čt 8. 9. od 16. do 17.30 hod. v
Grafoklub

Hadářek
Informační schůzka v út. 6.9
v 17.00 hod. v Grafoklubu

Sahadžajóga
Každý čtvrtek od 1. 8. Divadlo
J.K.Tyla, sál Ludvík

Jóga
Út 20. 9. v 18.00 hod. malý sál
Divadla J.K.Tyla

Centrum volného času Háčko
Červený Kostelec Vám nabízí
tyto zájmové kroužky na 1.
pololetí školního roku 2011/
2012:
Cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro
těhotné
Angličtina pro děti i dospělé,
výuka němčiny pro mírně
pokročilé
Kroužky výtvarné: Pastelka,
keramika pro děti i dospělé
Kroužek zobcových fléten, kytara
Náboženství
Dramatický kroužek a
astronomický
Tel.491 610 310, 731 604 204, email: solcova@hospic.cz
ÚVODNÍ SCHŮZKA
S LEKTORY V ÚT 13. 9. 2011
V 16.00 HOD

Kdyby vás bolel zub….
03.09 a 04.09.

MUDr. Radmila Sedláčková

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

10.09. a 11.09.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

17.09. a 18.09.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850

24.09. a 25.09.

MUDr. Ivana Vejmolová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 000

28.09.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

491 422 104

01.10 a 02.10.

MUDr. Jana Šťovíčková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 423 748

08.10. a 09.10.

MDDr. Lucie Třísková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 421 920

15.10. a 16.10.

MUDr. Jana Vaňková

Burdychových 325, Červený Kostelec

491 463 421

22.10. a 23.10.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850

28.10.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10, Nové Město nad Metují

491 472 721

29.10 a 30.10.

MUDr. Ivana Vejmolová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 000

05.11.

MUDr. Jarmila Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

06.11.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, Červený Kostelec

491 463 237

12.11. a 13.11.

MUDr. Alena Zdražilová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 427 548

17.11.

MUDr. Tomáš Žďárský

Náchodská 240, Dolní Radechová

491 424 322

29.11. a 20.11.

MUDr. Tomáš Žďárský

Náchodská 240, Dolní Radechová

491 424 322

26.11. a 27.11.

MUDr. Helena Ansorgová

Sokolská 317, Červený Kostelec

491 462 800

KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá
PODZIMNÍ BAZAR
podzimního a zimního oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb
v sále kina LUNÍK

Pondělí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Příjem věcí:
3.10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.

Prodej:
8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota 8. 10.
8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

POZVÁNKA DO DIVADLA JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Upozorňuje na změnu otvírací doby (galerie bude otevřená i přes poledne) denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
V září pořádá galerie ve svých prostorách v zámecké jízdárně tyto výstavy:
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových fondů Galerie výtvarného
umění v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci
Králové, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice.
(do 6. 11.)
Nikola Čulík - Nevědomá kořist
Z cyklu Umělci do 40 let.
(do 18. 9.)
Jiří Novák (1922-2010) - plastiky, mobily
Vernisáž 9. září v 17 hodin
(9. 9. - 6. 11.)
Veronika Resslová a Martin Blažíček - Místnost se zásuvkami
(site-specific instalace pro objekty, světlo a zvuk)
Z cyklu Umělci do 40 let.
Vernisáž 23. 9. v 17 hodin
(23. 9. - 6. 11.)
Program Co se děje v galerii aneb malá galerijní tajemství
Fotografie ze zákulisí galerie s doprovodnými texty; herna se stolními hrami
pro všechny věkové kategorie.
V rámci Kuronských slavností (10. 9.)

Dny evropského kulturního dědictví 16. 9.
8 - 14 hodin: Evropa v Nás - interaktivní program pro školní skupiny
(nutné předchozí objednání na tel. č. 491 427 32 Mgr. Mesnerová
Veronika )
15 - 16 hodin: Happy Hour - nabídka katalogů s mimořádnou slevou
16 - 17 hodin: hudební vystoupení - Čilágos, Cigánská kapela s tradičním
romským repertoárem
Po celý den bude vstup do galerie zdarma
Přednáška Mgr. Martiny Vítkové, kurátorky Galerie moderního umění
v Hradci Králové 23. 9. v 17 hodin
Sochy, objekty, instalace - od Rodina do současnosti

DÉČKO NÁCHOD
www.deckonachod.cz
Zve všechny své příznivce, předškoláky, školáky, studenty i dospělé do svých
kurzů pro rok 2011 – 2012. Připravilo pro Vás tu nejpestřejší nabídku
zájmových kroužků a aktivit:
Podzimní bazar dětského oblečení a sportovních potřeb
20.-23. 9.
Příjem věcí od 12.- 16. 9., popř. 20. 9. vždy po telefonické dohodě,

Vzdělávací, zájmové, vědomostní a sportovní
programy :
Kroužky pro předškoláky (kolektivní pohybové, znalostní i zábavné hry)
Kroužky a kluby pro školáky:
Jazykové a společenské (dramatický, historiků a archeologů, knižní, angličtiny)
Hudební (bubnování, píšťalka, kytara)
Výtvarné a rukodělné
Přírodovědné (astronomický, kroužek chovatelů drobného zvířat, exotických
zvířat, rybářský)
Taneční kroužky (step, street dance, break dance, battle, hip- hop + dalších 11
druhů taneč. aktivit)
Různě zaměřené: Klub „Fajn Experti“
Čutaná
Klub La-P.R.U.S.-lezecké cesty těsně nad zemí
DIGI FOTO
Žonglování
Hry - stolní hry, piškvorky, lodě, blokus, sabotér – zaměřené
na strategii,taktiku, soustředění
Kreativní klub – tvořivé dílny – drhání, výroba šperků,
aranžování
Boxerský klub
Ventilek
Vodácký kroužek, střelecký, turistický
Týmovky – kolektivní hry
Frisbee
Mičuda, florbal
Turistický, střelecký
Kroužky pro středoškoláky a dospělé: cyklus tvořivých dílen, břišních tanců,
patchwork, keramika, astronomie, konverzace
Nj, Aj a Rj

KIS HRONOV VÁS ZVE:
náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel./fax: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz
zastoupené Marcelou Kollertovou, mobil: 737 608 373

Program na měsíc září 2011
Sobota 3. září v 17.oo hodin
Sál Josefa Čapka Hronov
KIS Hronov a manželé Štěpovi srdečně zvou na

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH 2011
Taneční lekce budou probíhat:
10., 17. a 24. září 2011
8., 15., 22. a 29. října 2011
12., 19. a 26. listopad 2011
Vstupné: 40,-Kč
Prodloužené lekce se uskuteční
1. října a 5. listopadu 2011 od 16.00 hodin.
Vstupné: 50,- Kč

Sobota 3. září v 19.00 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov uvádí:
Richard Nash :

OBCHODNÍK S DEŠTĚM
REŽIE : MIROSLAV HOUŠTĚK

Všichni víme, že zázraky se nedějí. A přesto jsou chvíle, kdy jsme ochotni věřit,
že se zázrak stane, že se musí stát, aby se splnil náš sen, naše touha. Takovým
situacím říkáme romantika a z takového vidění světa je i hra amerického autora
Richarda Nashe, která od roku 1957 putuje po jevištích celého světa a naplňuje
lidi vírou, že jednou se ten zázrak může stát.
Vstupné: 100,- 90,- 80,- Kč

Čtvrtek 22. září v 8.30 a v 10.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ
Pohádka pro děti od 3 - 10 let

Kominíček za pomoci kouzelné Sazičky se propadá do svého snu. Marně
hledá štěstí jako kouzelník, klaun nebo sultán. I Kominíček pozná, že
pravé štěstí není v kouzlech ani v tom, když si z někoho děláme legraci v
moci a v bohatství už vůbec ne. Pravé štěstí je úplně někde jinde, ale to až
v naší pohádce.
Vstupné :
4o,- Kč

Od 27. srpna do 22. září 2011
ve foyeru Sálu Josefa Čapka Hronov
Regionální muzeum v Náchodě a KIS Hronov zvou na výstavu

LIDOVÁ ROUBENÁ ARCHITEKTURA KLADSKÉHO
POMEZÍ - MIZEJÍCÍ TVÁŘ KRAJINY
Výstava vznikající v rámci stejnojmenného česko-polského projektu bude
zachycovat na základě historických fotografií, kreseb a maleb dnes již
většinou zaniklé stavby lidové roubené architektury na česko-polském
pomezí, především na Hronovsku, Machovsku, Policku a v oblasti tzv.
Českého koutku..
Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu 27. 8. 2011.
Otevírací doba: Po - Pá, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 24. září v 19.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov
Divadelní společnost Artur uvádí legendární komedii F. R. Čecha :

DÍVČÍ VÁLKA
Přijďte se podívat na legendu o Přemyslovi, Vlastě, Bivojovi a dalších a na
věčný boj mezi mužem a ženou trochu z jiného úhlu. Skvělý Ringův humor,
geniální text a hravost a krása mládí, to je velmi chutný koktejl, který pro Vás
namíchala Divadelní společnost Artur. Režie: Jindra Kriegel
V roli panny Vlasty uvidíte herečku Miluši Bittnerovou, která se do povědomí
diváků zapsala jako vrchní sestra v seriálu Ordinace v růžové
zahradě.Neohroženého Bivoje si s chutí zahraje herec a moderátor Tomáš
Krejčíř. Dámy a dívky budou jistě zvědavé jak pojal roli panice Ctirada Honza z
pohádky Z pekla štěstí herec a moderátor Mirek Šimůnek. Pány zase potěší
zástupkyně Vlastiny družiny, které vídáváte na módních molech, divadelních
prknech ale i ve filmu a televizi: Tereza Šefrnová, Dominika Kadlčková, Šárka
Vaculíková, Barbora Mottlová, Klára Jandová a další.

Od 26. září do 28. října 2011
ve foyeru Sálu Josefa Čapka Hronov
Regionální muzeum v Náchodě a KIS Hronov zvou na výstavu

ALOIS JIRÁSEK A HRONOV
Výstavu věnovanou spisovateli A. Jiráskovi, která se uskuteční u
příležitosti výročí 160 let od jeho narození, si mají návštěvníci možnost prohlédnout
ve Foyeru divadlav Hronově.
Otevírací doba: Po - Pá, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin.
Vstupné dobrovolné

Prázdninový hudební festival Broumovska
- vychutnejte si krásnou hudbu a nalezněte vnější i vnitřní poklady Broumovska.

Deset koncertů klasické hudby v barokních kostelích broumovského regionu,
jeden věnovaný jazzu. Rok 2011 byl šestým ročníkem v pořadí.
Jednotlivé koncerty se vždy konají od začátku července, tj.letos od 2.7. do
3.9.2011. vždy v sobotu od 18:00 v některém z unikátních kostelů na Broumovsku.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek je věnován na opravy kostelů broumovské
skupiny. Více informací na www.zapoklady.broumovsko.cz.
Festival za poklady Broumovska letos vstoupil již do šestého hudebního ročníku.
Letošní ročník byl ve znamení komorních hudebních seskupení a vokálních těles jako
jsou například Pražákovo kvarteto,Octopus Pragensis, Orbis Trio a Trio Arundo. Tato
tělesa interpretovala klasickou hudbu. Vystoupení netradičního jazzové seskupení
Klarinet Factory ocenili zvláště milovníci jazzu.
Loňského ročníku se zúčastnily tyto známé osobnosti naší kultury: Štefan Margita,
Jana Fabiánová. Quartet s hostem Janou Koubkovou, houslový virtuoz Ivan Ženatý,
harfistka Jana Boušková a další.
Festival Za poklady Broumovska se během šesti let stal kulturní událostí
oblíbenou nejen mezi jeho návštěvníky, ale také vystupujícími umělci.
„Návštěvnost festivalu rok od roku narůstá,“ říká Jan Školník, ředitel Agentury pro
rozvoj Broumovska, která festival organizuje. Každým rokem koncerty navštěvují více
než tři tisícovky lidí. Skvělou atmosféru koncertů v krásném prostředí barokních
kostelů zaplněných pozornými posluchači oceňují i sami hudebníci.
Jedná se o tyto kostely Broumovska, ve kterých můžete prožít nevšední hudební
zážitky :

Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Šonov, kostel sv. Markéty
Božanov, kostel sv. Máří Magdalény
Otovice, kostel sv. Barbory
Vižňov, kostel sv. Anny

Martínkovice, kostel sv. Jana a Jiří
Heřmánkovice, kostel Všech svatých
Adršpach, kostel Povýšení sv. Kříže
Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice
Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

Hudebními partnery festivalu jsou mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a
Concertino Praga. Generálním partnerem je již tradičně společnost Veba, textilní
závody a.s., hlavním partnerem Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE. Partnery
festivalu jsou Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., město
Broumov, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub
Broumovska, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko a Maďarské kulturní středisko.
Nad festivalem počínaje minulým rokem převzala trvalou záštitu Rada
Královéhradeckého kraje.
Mediálními partnery se staly Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Vltava,
Týdeník Rozhlas a Mladá fronta DNES.

PŘEVZATO ODJINUD
Čas dovolených, odpočinku, cestování a poznávání jiných krajů se pomalu
nachyluje ke svému konci. Možná někteří z vás putovali i za krásami Čech, a
proto si můžete přečíst výběr z našich českých nej- . Dnešní díl je zaměřen na
polohu, v příštích číslech se můžete těšit např. na různá nej- povrchu, vodstva,
počasí, staveb aj. :

Poloha
•
•
•
•

nejsevernější město – Šluknov
nejsevernější obec – Lobendava (okres Děčín), 51°03′20″ s. š.,
14°18′58″ v. d., 4328 km od severního pólu
nejjižnější město – Vyšší Brod (okres Český Krumlov), 48°33′09″ s. š.,
14°19′59″ v. d., 5396 km od rovníku
nejjižnější obec – Horní Dvořiště

město Vyšší Brod

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

nejzápadnější město – Aš
nejzápadnější obec – Krásná (okres Cheb), 50°15′07″ s. š., 12°05′29″ v.d.
nejvýchodnější město – Jablunkov

nejvýchodnější obec – Bukovec (okres Frýdek-Místek), 49°33′01″ s. š.,
18°51′32″ v. d.
vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního
území – 493 km
vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem státního území –
278 km
nejmenší šířka státního území – 143 km (mezi Mikulovem a Králíky)
stát, se kterým máme nejdelší část státních hranic – Německo, 815 km;
na 2. místě – Polsko, 762 km
stát, se kterým máme nejkratší část státních hranic – Slovensko, 265 km;
na 2. místě – Rakousko, 466 km
nejkratší vzdálenost nejsevernějšího bodu od moře – 290 km (od
Štětínského zálivu v Baltském moři)
nejkratší vzdálenost nejjižnějšího bodu od moře – 326 km (od Terstského
zálivu v Jaderském moři)

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Přejeme hezkou zábavu při luštění poslední prázdninové křížovky:

ZADÁNO DĚTEM
O prázdninách každý cestuje více než v jiném období roku. Nejčastějším
dopravním prostředkem je automobil. Na světě je nyní tolik aut, že by mohly
vytvořit kolonu desetkrát obtáčející zeměkouli.
První vozidlo poháněné parou postavil Nicolas Cugnot v roce 1796. Bylo však
příliš těžké a velké. O století později Francouz Etienne Lenoir sestavil lehký a
výkonný motor s vnitřním spalováním již podobný tomu, který se používá
v dnešních automobilech. Lenoir zamontoval tento motor na kočár tak, že
poháněl kola pomocí řetězů. Nápad se osvědčil a byly stavěny další vozy, proto
se prvním autům říkalo kočáry bez koní. V roce 1885 vyrobil Karel Benz
v Mannheimu v Německu první automobily určené k prodeji veřejnosti.
Většinu dnešních aut pohání benzínový motor. Horké plyny, které zůstanou po
spálení paliva, se vyfukují do ovzduší Automobily ve velkých městech tvoří
hlavní zdroj znečištění ovzduší, do kterého rozptylují jedovaté plyny,
mechanické nečistoty a plyny, které mohou způsobit globální oteplování.

