JUBILEUM

MĚSÍCE

Listopad a prosinec 2009

80 let paní KOZÁKOVÁ Marie z Končin
70 let paní KEJKLÍČKOVÁ Květuše z Horních Rybníků

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:
82 let pan Josef HANUŠ z Končin
77 let paní Věra HÜLLEOVÁ z Končin
72 let pan Jaroslav RÝDL z Horních Rybníků
65 let paní Danuše ADAMU z Horních Rybníků

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
84 let pan BURDYCH Josef z Končin
77 let pan MARŠÍK Josef ze Zábrodí
76 let paní FORMANOVÁ Milada z Končin
75 let paní DOHNANSKÁ Irena z Horních Rybníků
75 let pan KEJKLÍČEK Adolf z Horních Rybníků
71 let pan KULDA Petr ze Zábrodí
71 let paní POLÁČKOVÁ Erika z Končin
71 let paní SEMERÁKOVÁ Věra ze Zábrodí
66 let pan VLČEK Jaroslav ze Zábrodí
64 let pan HEPNAR Otto ze Zábrodí
61 let paní JANSÁKOVÁ Miroslava z Horních Rybníků
60 let paní JIRKOVÁ Bohuslava z Končin
Všem oslavencům přejeme zdraví, pohodu a klid do dalších let !

ZPRÁVY Z OBCE

INFORMACE TJ SOKOL ZÁBRODÍ

Připravujeme nábor do přípravky mladších žáků - ročníky 2001 až 2005 chlapci i
děvčata.
Veškeré informace vyjdou v příštím čísle Zábrodského zpravodaje v prosinci.
Dotazy rádi zodpovíme na čísle 603 783 637 nebo 603 779 023.

Burdych Josef
předseda TJ Zábrodí

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENÍ DÍTĚTE
Blahopřejeme rodičům Tomášovi a Veronice Sokolovým
ze Zábrodí k narození syna TOMÁŠE.
Přejeme všem šťastný a pohodový život.

Štěstí vstoupilo i do života rodiny Čermákových
narozením dcery VIKTORIE .
Nechť vaše dcera roste ve zdraví a klidu po celý život.

KOMINÍK

.

Dne 10. a 11. listopadu 2009 navštíví naší obec kominík

Kdo má zájem o jeho služby, přihlaste se na OÚ Zábrodí na tel: 491 465 113 nebo na
email adrese: ou.zabrodi@tiscali.cz.
Nejpozději do 9. listopadu 2009

Poděkování
Děkuji upřímně všem, kteří mi popřáli k mému výročí 90ti let. Též děkuji za hodnotný dárek
Srdečné díky
Antonín Soumar

Aktuality z obce
Obec se přihlásila s projektem „Rekonstrukce chodníku na Horních Rybníkách“ do dotačního
řízení SZIF prostřednictvím MAS „Mezi Úpou a Metují“. Předložený projekt byl přijat ke
schválení a realizaci. Dle rozpočtu, který byl zpracován projektantem, byly náklady spočítány
na 1,1 mil. Kč. Obec žádala ve výši 0,8 mil. Kč. Při prezentaci projektu před komisí „MAS“
ve vile Čerych v České Skalici, byl projekt doporučen k realizaci a výše dotace by měla činit
592 000,-Kč.
Poslední slovo k přidělení dotace ještě musí vyslovit MŽP. Obec vykoupí část pozemků pod
chodníkem do svého vlastnictví a v rámci rekonstrukce provede i opravu komunikace zde
umístěné.

Projekt CZECHPOINT
Od 1. 11. 2009 je na OÚ v Horních Rybníkách přístupný CZECHPOINT. V rámci tohoto
celonárodního projektu obdržela obec dotaci ve výši 79837,-Kč. Vlastní náklady obce činily
78501,-Kč. Pro obsluhu tohoto systému je odpovědnou osobou p. Burdychová. Organizační
směrnici schválilo ZO dne 20.10.2009.
1.

Pracoviště CZECH POINT poskytuje možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
• Katastr nemovitostí
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Rejstřík trestů
2. Pracoviště CZECH POINT je umístěno v kanceláři obecního úřadu na adrese: Horní Rybníky 35, 549 46
Horní Radechová.
3. Pracoviště CZECH POINT je určeno pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
4. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu
k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.
5. Výstupy :
• Katastr nemovitostí
Výstup :
Úplný výpis z katastru nemovitostí
Žadatel musí znát : katastrální území a číslo listu vlastnického nebo
katastrální území a číslo parcely nebo
katastrální území, typ budovy a číslo popisné/evidenčn
Obchodní rejstřík
Výstup :
Úplný výpis z obchodního rejstříku
Žadatel musí znát : IČ (indentifikační číslo organizace)
• Živnostenský rejstřík
Výstup :
Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Žadatel musí znát : IČ (indentifikační číslo)
• Rejstřík trestů
Výstup :
Úplný výpis z rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se
žádost týká nebo zplnomocněné osobě na základě ověřené plné moci.
Žadatel musí mít přidělené RČ (rodné číslo)
Předložit platný doklad totožnosti
6.
Ceník: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou
další i započatou stránku 50,- Kč. Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. 10.2009
Mgr. Jiří Oleják
starosta

Obecní úřad Zábrodí zve všechny děti a jejich rodiče na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 5.prosince od 14.00 hodin
ve společenském sále v budově Obecního úřadu Zábrodí.

Můžete se těšit na setkání s Mikulášem, čerty a andělem!
Za zazpívání písničky nebo za přednes básničky dostanete
mikulášský balíček a také na vás čeká překvapení!

PŘEVZATO ODJINUD

Již popáté vás pozvu na putování za českými památkami UNESCO. Tentokrát se rozjedeme
do TELČE.
Město Telč, které leží na jihozápadě Moravy, je jednou z nejvýznamnějších českých
městských památkových rezervací. Tento jedinečný urbanistický celek historického centra
Telče představující unikátní kulturní, historické a
architektonické dědictví, byl roku 1992 zapsán na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Páni z Hradce založili v polovině 14. století v místě
původní osady s kostelem město, které bylo již
koncem století opevněno hradbami s branami.
Městské domy byly zpočátku dřevěné, ovšem v roce
1387 přišel požár, a tak se na úzkých a hlubokých
parcelách začaly stavět domy zděné (tzv. typ
telčského domu). Po dalším požáru v 16. století pak začala etapa renesanční přestavby.
Do dnešních dnů se zde dochovaly pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami a kolem
náměstí Zachariáše z Hradce můžete ještě dnes obdivovat jedinečný soubor gotických a
renesančních měšťanských domů s podloubími a renesančními, barokními a klasicistními
štíty. Podloubí a průčelí těchto domů byla v drtivé většině stavěna podle jednotného plánu.
Zdejší radnice s unikátní fasádou kopíruje styl z roku 1574 a při její prohlídce si nezapomeňte
všimnout dochovaných gotických portálů.
Renesanční zámek ze 16. století stojí na místě původně gotického hradu, který měl obrannou
funkci, stejně jako oba rybníky – Štěpnický a Ulický dosahující až k hradbám. Zámek je
obklopen nádhernou renesanční zahradou a anglickým parkem s klasicistním skleníkem, obojí
stojí jistě za návštěvu! V zámecké zahradě se nachází galerie předního českého malíře Jana
Zrzavého. Uvnitř zámku jistě stojí za prohlídku honosné interiéry s jedinečnou výzdobou,
dobovým zařízením a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum s
etnografickými sbírkami a expozicí o historii města.
Mezi další místa, která jistě musíte vidět, patří areál bývalé jezuitské koleje s kostelem Jména
Ježíšova nebo farní kostel sv. Jakuba, jehož základní kameny byly položeny ve 14. Století a
který byl v 15. a 19. století přestavěn. Pro návštěvníky je zde přístupná věž, která nabízí
nezapomenutelný výhled na historické centrum města. Na náměstí se kromě již zmiňovaných
měšťanských domů nachází i dvě kašny a Mariánský sloup z roku 1720. V Palackého ulici
pak najdeme pozdně gotický kostel sv. Ducha s pozdně románskou věží sv. Ducha z počátku
13. století. Zbytky pozdně gotických hradeb s Velkou a Malou bránou se nacházejí na
jihovýchodním okraji města.
V Telči se koná celá řada kulturních akcí, jako například srpnové „Prázdniny v Telči“ s
folklórovým festivalem, divadly, besedami, happeningy a výstavami, dále „Telčské parní
léto“, kde na Vás čekají výletní jízdy historického parního vlaku a v září pak můžete zavítat
na divadla, koncerty a výstavy v rámci „Svatováclavských časů“.O vánočních prázdninách se
zde konají folkové koncerty.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
La Rochefoucauld
Potřebuješ-li ve svízelné situaci peníze, uštědří ti tví nejbližší moudré rady; potřebuješ-li
poradit, nabídnout ti raději peníze.
Jestli potřebujete poradit, kdo byla Mata Hari, vyluštěte si tajenku dnešní křížovky a
nebudete potřebovat rady svých blízkých…

Mata Hari, vlastním jménem Margaretha Geertruida Zellová, byla revuální … a nejznámější
špionka všech dob.

ZADÁNO DĚTEM
Dny se nám už krátí a večery prodlužují. Tady máte nabídku, jak si zkrátit dlouhou chvíli:

