Obecní úřad Zábrodí
přeje všem občanům
klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.

V ten kouzelný vánoční čas
ať přání se vyplní každému z Vás.
Děti i dospělí v zázraky uvěří,
lásku a štěstí naleznou u dveří.

SDH
HORNÍ RYBNÍKY
Vás zve

na veřejnou valnou hromadu sboru,
která proběhne v prostorách OÚ Zábrodí
dne 12.1.2013 od 18hodin.

Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Návrh plánu činnosti na rok 2013

Zhodnocení činnosti za rok 2012

Diskuse

Závěr

Těšíme se na Vaši účast
starosta SDH Pavel Jirásek

velitel SDH Jakub Středa

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
Přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let!
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
87 let
80 let
78 let
78 let
74 let
74 let
74 let
73 let
69 let
67 let
64 let
64 let
62 let
61 let

pan
pan
paní
pan
pan
paní
paní
paní
pan
pan
paní
paní
pan
paní

BURDYCH Josef z Končin
MARŠÍK Josef ze Zábrodí
DOHNANSKÁ Irena z Horních Rybníků
KEJKLÍČEK Adolf z Horních Rybníků
KULDA Petr ze Zábrodí
POLÁČKOVÁ Erika z Končin
SEMERÁKOVÁ Věra ze Zábrodí
KEJKLÍČKOVÁ Květuše z Horních Rybníků
VLČEK Jaroslav ze Zábrodí
HEPNAR Otto ze Zábrodí
JANSÁKOVÁ Miroslava z Horních Rybníků
JIRKOVÁ Bohuslava z Končin
MARTIN Jaromír z Končin
ŠPELDOVÁ Jaroslava ze Zábrodí

V měsíci lednu 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
92 let
91 let
90 let
85 let
77 let
73 let
72 let
65 let
64 let
63 let
62 let

paní
paní
paní
pan
pan
paní
paní
paní
pan
pan
pan

HABROVÁ Marie z Horních Rybníků
LELKOVÁ Zdeňka z Horních Rybníků
BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
FEYGL Čestmír ze Zábrodí
CHRASTINA Štefan z Končin
CHRASTINOVÁ Anna z Končin
HORNÍČKOVÁ Anna ze Zábrodí
HEPNAROVÁ Eliška ze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SEMERÁK Jaroslav z Končin
NÝVLT Josef z Končin

V měsíci únoru 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
78 let
77 let
68 let
63 let

paní
paní
paní
paní

NÝVLTOVÁ Marie ze Zábrodí
PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Poděkování :
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za blahopřání a jeho zástupcům za milou návštěvu a pěkné
dárky k mým narozeninám.
Jiroušková Marie, Horní Rybníky
Děkuji srdečně touto cestou Obecnímu úřadu Zábrodí, jeho zástupcům, mým blízkým a
známým za dárky, květiny a blahopřání k mým narozeninám.
Irena Prouzová, Horní Rybníky
Děkuji OÚ, celé mé rodině a sousedům za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Jan Středa, Horní Rybníky
Děkuji rodině, Obecnímu úřadu Zábrodí, kamarádům hasičům a všem blízkým za milou
návštěvu při mých narozeninách a za dárky, květiny a blahopřání k mému životnímu výročí
narození.
Jaroslav Rýdl, Horní Rybníky
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za blahopřání, jeho zástupcům za milou návštěvu a pěkné
dary k mým narozeninám.
Semerák Josef, Zábrodí
Děkuji rodině, přátelům a známým, OÚ Zábrodí i jeho zástupcům
za milou návštěvu, květiny a dárky k mému životnímu jubileu.
Věra Hűlleová, Zábrodí

OÚ Zábrodí děkuje:
Děkujeme všem, kteří svou prací pomáhají při rozvoji a údržbě obce.
Našim knihovníkům a kronikáři za kulturní a osvětovou činnost.
Členům obou hasičských sborů za celoroční pomoc při udržování pořádku v obci i za aktivní
účast při společenských, kulturních a sportovních akcích.
Vedení Sokola Zábrodí za příkladnou péči o náš sportovní areál.
Děkujeme studentům a brigádníkům, kteří nám pomáhají se sezónními pracemi i roznáškou
Zábrodského zpravodaje.
Dík patří též maminkám a ženám, které nás nezištně zásobují domácími dobrotami na různých
akcích.
Vážíme si práce všech Vás, kteří neváháte přiložit ruku ke společnému dílu.
Všem Vám a Vašim rodinám přejeme do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Jan Dlauhoweský a Eva Lokvencová

Informace:
Známky na popelnici
Známka na popelnici Vám bude vydána po zaplacení poplatku za likvidaci odpadu na
rok 2013, která činí 370,-Kč za osobu/rok, v termínu 7. a 10. ledna 2013 od 9,00 do 11.00h. a
od 14,00 do 18,00h. na OÚ Zábrodí.

Volby prezidenta ČR
Volby prezidenta republiky se uskuteční 11. ledna 2013 od 14,00 do 22.00 h.
a 12. ledna od 8.00 do 14.00h. Případné II. kolo se uskuteční 25. ledna od 14,00 do 22.00h. a
12. ledna od 8.00 do 14.00h.

Mateřská škola v Horních Rybníkách
Zastupitelstvo obce na svém zasedaní dne 14. 12. 2012 schválilo zakoupení budovy
bývalé školky v Horních Rybníkách včetně cca 3 000m2 přilehlých pozemků za cenu
1 650 000,-Kč. Tato budova bude kompletně zrekonstruována a otevření MŠ je plánováno
na září 2014.

Stomatologické služby:
24.12.
25.12.
26.12.
29.12. a 30.12.

MUDr. Jan Šnajdr,Náchodská 548, Velké Poříčí 491482 850,777 905 047
MUDr. Vladimír Semerák, Denisovo nábřeží 665, Náchod 491 424 921
MUDr. Radmila Sedláčková,Kostelecká 1204, Náchod 491 426 926
MUDr. Jiří Sedláček,Kostelecká 1204, Náchod 491 426 926

1. 1. 2013
5. 1.- 6.1.2013
12.1.-13.1.2013

MUDr. Jiří Sedláček,Kostelecká 1204, Náchod 491 426 926
MUDr. Radmila Sedláčková,Kostelecká 1204, Náchod 491 426 926
MUDr. Vladimír Semerák,Denisovo nábřeží 665, Náchod 491 424 921

Obecní úřad Zábrodí pořádá

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
v sobotu 26. ledna 2013 od 19. 00 hod.
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách.
Srdečně zveme všechny generace k tradičnímu
posezení u hudby a dobrého jídla!
K tanci a poslechu hraje skupina JUNO
Rezervace na tel: 491 465 113
Doprava:

Zábrodí
Knihovna 18.20
Kulturák 18.25
Hanušovi 18.30

Končiny
Martinovi 18.35
Špice
18.40
Hřiště
18.45

Rozvoz zajištěn

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 27. ledna 2013 od 14.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu
v Horních Rybníkách
Děti čeká nejen tanec v maskách,
ale i spousta her a soutěží
o drobné ceny!

1. OBECNÍ ZABIJAČKU
v sobotu 16. února 2013
v Hasičské zbrojnici v Zábrodí

Slet draků
4. listopadu 2012 se konal 2. ročník zábrodské drakiády. Probíhal na hřišti Sokolu Zábrodí
pod odborným a bystrým dohledem trenéra dětského přípravného fotbalového týmu pana
Lukáše Taufmana za spolupráce Drahy Burdychové.
Ráno bylo bezvětří.
Vypadalo to, že se
vzduchem
nepřenese
ani lehký igelitový
sáček, ale sešlo se tolik
soutěžících, že to ani
větru nedalo a začal
nesměle
vanout.
V lehce
sychravém
počasí malé dráčky a
dračice zahřála upřímná
snaha o to, aby se
všichni draci vznesli na
oblohu. Zasoutěžili si
s nadšením tentokrát i rodiče, neboť všichni účastníci museli vynaložit dvakrát tak velké úsilí
a snahu dostat své větrné svěřence co nejvýše do vzduchu. Kde nestačily síly na běhání
s drakem dětem, rodiče neváhali a pustili se do běhu sami.
V průběhu soutěže se vítr umoudřil a vyhnal i ty lenivé draky vysoko nad hřiště. A to byste
měli vidět to uspokojení na všech stranách! Nebe nad hřištěm se hemžilo barvami i různými
zajímavými tvary draků od těch kupovaných až po samostatně domácky vyrobených.
V soutěži „o nejoriginálnějšího draka ” byl oceněn nápad tandému Jindřiška a tátínek Jarda
Vlček, který má zřejmě nastudovanou veškerou
dostupnou literaturu o domácí výrobě draků. Největší
počet draků dodala rodina Cvrkalových, která byla
odměněna hned dvěma cenami - „o největšího draka ”
a „o nejvyšší počet draků v rodině ”. Jako „velcí
draci“ byli ocenění ještě dva reprezentanti - Andulka
Krejsková s taťkou Milanem. V kategorii „o
nejkrásněj-šího draka “ domácí výroby byl
vyhodnocen nápaditý výrobek rodiny Cvrčkových,
Níčových a Oždianových. Nejvýše vzlétl v první části
soutěže drak Dušana Hoffery a za „nejdéle létajícího“
obdržela prestižní cenu Valerie Volfová – perníkového
krasavce z domácí dílny Elišky Vlčkové. Za nejvíce
naběhaných kilometrů za svým povětrným svěřencem
byla
po
zásluze
odměněna
Adélka
Taufmanová.Všechny děti byly odměněny nevšedním
zážitkem ze samotné soutěže. Hodnotné ceny,
sladkosti a doma pečené dobroty byly tou nejlepší
tečkou za kláním, na které se celý příští rok můžeme
nejen připravovat, ale i těšit.
Děkujeme účastníkům soutěže za ukázkové vedení
draků a jejich pečlivou přípravu, ale i všem, kteří
přispěli k pohodovému průběhu drakiády.
E. Lokvencová

Navštívil nás pan Mikuláš s andílky a neposednými
čerty …
První
adventní
neděli se i u nás na vsi
rozsvítil
vánoční
stromek.Je to už docela
statný strom, který se
zelená na prostranství
před Úřadem od jara do
zimy. vedením
K rozsvícení stromu
byly přizvány děti
z MŠ
z Horní
Radechové, které si
pod
vedením paní
ředitelky
Jarmily
Matyášové a paní učitelky Jarmily Čtverečkové připravily krásné pásmo. Děti zpívaly a
recitovaly verše o nadcházejících Vánocích, o stromku, vonícím cukroví i o panu Mikulášovi
a čertech, jak se ženili. Chladnou ale příjemnou předvánoční atmosféru posvětil čerstvě
napadaný sněhový poprašek. Všichni jsme se svátečně naladili při poslechu vánočních písní
žesťového seskupení Q Brass quintet a při sladkém vánočním svařeném víně, punči nebo i
voňavé klobásce.
Osvětlenou cestičkou k Úřadu děti musely překonat ostych i obavy z toho, co jim pan
Mikuláš bude připomínat, ale všechny se usadily s tatínky, maminkami, babičkami i dědy do
velkého sálu, kde je čekal svátečně vyzdobený rozsvícený stromeček.
Děti se pro samé učení nových písniček při čekání na čerty ani nestihly začít bát. Až když
se opravdu objevili tři naježení a vyparádění čerti s milou čerticí, poznaly, že došlo na
nejhorší. Sypaly ze sebe pěkné básničky, písničky jednu za druhou, že nebraly konce. Skákaly
čertům přes metlu jako o život a byly opravdu skvělé! Daly panu Mikuláši svatosvatě slib a
ruku na to, že se polepší a že budou právě tak hodné jako v tuto chvíli.
Mikuláš:
„Každý z Vás dobře ví,
jaké sliby mi vloni dal
zdali plnil je,
anebo pustě lhal.“
Obdarovány za moc pěkné
básničky i upřímné sliby, se
děti vzrušeně rozešly domů.
Ten večer byly určitě těmi
nejhodnějšími dětmi za celý
uplynulý rok.
Děkujeme všem, kteří
přispěli
příjemné
předvánoční
atmosféře
vánočními
dobrotami,
přípravou na vyparádění
čertovské chásky, andílků i
samotného pana Mikuláše.

Čerti:
„K Vám se hezky vyšňoříme,
ke komu jít – dobře víme!
A tak buďte pořádní,
pan Mikuláš vše dobře ví.”

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
PODZIM 2012
1. KOLO 8.9.2012 – domácí půda
Zábrodí – Meziměstí/Teplice
1:6 (0:3)
Branky: Prdílek Václav
Zábrodí – Hronov/Police „B“
6:1 (5:0)
Branky: Míl Ričrd 3x, Vašek Prdílek, Ondřej Duchatschshčch, Tom Taufmannnnnn
Zábrodí – Nové Město „C“
5:1 (2:1)
Branky: Hattrick Venci Prdílka, Tom Tufy, Lukýno –Brahy (ne z Prahy)
První zápas jsme pohořeli jako krepák u letlampy. Prostě jsme spali a vytvořily snad jen 2
šance a 1 proměnili. No po velkém kázání se v hlavách hráčů něco zanítilo a s Hronovem
ukázali „fotbal“. To samé i při zápase s Nováčem.
2. KOLO 15.9.2012 – hřiště Hronov
Zábrodí – Hronov/Police „A“
6:2 (4:2)
Branky: Míl Ričrd 2, Míl Marek, Cvrkal Jonatán, Cvrček Adam, Tom Tufy
Zábrodí – Hronov/Police „B“
3:0 (2:0)
Branky: Venda Prdílek, Áďa Taufmanová, Miky Cvrkal
Zábrodí – Červený Kostelec
2:3 (0:2)
Branky:Míl Ričrd, Tom Tufy
Až na poslední zápas, velmi dobrý výkon od všech. K zápasu s Kostelcem jsme nastoupili už
předem poraženi!!! Jinak mám radost, že se do tabulek střelců zapsal Miky a Áďa!
3. KOLO 22.9.2012 – hřiště Police
Zábrodí – Velké Poříčí
0:1 (0:0)
Branky: Zábrodí – Hronov/Police“B“
10:2 (2:2)
Branky: Janča Duchýnová 2, Tom Tufy 4x, Cvrček Adam 3x, Ondřej Duchatschshčch 1x ☺
Zábrodí – Machov
2:1 (1:0)
Branky: Janča Duchýnová, Tom Tufy
Počasí nám zde zrovna nepřálo a tak zápasy se odehrály v dešti a chladnu. Stejně pochmurné
byly výsledky prvního zápasu s Poříčím. Náladu nám však zvedl zápas číslo 2. Tedy do konce
1. poloviny to bylo vyrovnané, ale po poločase do nás jakoby vjel blesk a dalo se na ten fotbal
dívat. Dokonce se mezi diváky rozmohl takový nahatěběhavý nešvar ☺! V posledním zápase
již nebyl tak lehký soupeř, ale nakonec to dopadlo. Musím poděkovat nováčkům za účast a
podporu.
4. KOLO 29.9.2012 – hřiště Zábrodí
Zábrodí – Velké Poříčí
1:2P (0:1)
Branky: Míl Ričrd
Zábrodí – Meziměstí/Teplice
3:5 (2:5)
Branky: Míl Ričrd 2x, Cvrček Adam
Zábrodí – Červený Kostelec

1:3 (1:3)
Branky: Míl Mareček
5. KOLO 6. 10. 2012 – hřiště Zábrodí
Zábrodí – Červený Kostelec
4:5 P (1:2)
Branky: Tom Tufy 2x, Lukýno Brahy 1x, Prdílek 1x
Zábrodí – Machov
2:0 (1:0)
Branky: Míl Ridčrd 2x
Zábrodí – Nové Město „C“
3:2 (2:1)
Branky: Tom Tufy 2x, Prdílek 1x, ale vlastňák soupeře
První zápas byl velice vyrovnaný a musím říct, že určitě máme navíc. Nakonec rozhodlo 6 kol
penalt, kde si přímý kop na branku vyzkoušeli opravdu všichni. To byl nervák ☺. Machov
jsme dobře uhráli a zápas s Nováčem byl opět vyrovnaný. Ve všech zápasech nám hodně, i
když trochu zamračeně pomohl Tom. Je škoda, že někteří hráči se zbytečně “honí“ za míčem,
a někteří k míči nevybíhají a čekají, až k nim dojede. Musíme na tom zapracovat!
6. KOLO 13.10.2012 – hřiště Hronov
Zábrodí – Hronov / Police „A“
5:2 (2:1)
Branky: Venda Prdílek 3x, Cvrček Adam, Lukýno Brahy
Zábrodí – Machov
2:0 (1:0)
Branky: Cvrček Adam, Cvrkal Jonatán
Zábrodí – Meziměstí/Teplice
2:6 (2:4)
Branky: Prdílek, Tom Tufy
7. KOLO 20.10.2012 – hřiště Velké Poříčí
Zábrodí – Hronov / Police „A“
1:2 (1:1)
Branky: Míl Mareček
Zábrodí – Nové Město „C“
6:0 (2:0)
Branky: Prdílek 3x, Cvrček Adam, Míl Mareček, Ondřej Duchatschshčch
Zábrodí – Velké Poříčí
3:5 (3:2)
Branky: Lukýno Brahy, Míl Mareček, Tom Tufy
Naše poslední podzimní vystoupení nám jasně ukázalo, co musíme nejen u jednotlivých
hráčů, ale u celého pojetí hry zlepšit. Dále už nemůžeme spoléhat na to, že Tom překopne
půlku a Venda to tam pošle! Od jara musíme mít nejen stabilního brankáře, ale naše hra musí
mít hlavu a patu! Mezi hráči na hřišti se nám pohybuje další generace hráčů, která bude
pokračovat i v další sezoně v mladší přípravce, a na těchto hráčích musíme stavět. Také
doufáme, že naše řady rozšíří další nejmenší fotbalisté.
Za Sokol Zábrodí L.Taufman

Požáry v domácnostech a jak svou domácnost proti
požáru zabezpečit
Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení
(rodinné domy či byty). Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na tragických
následcích požárů, neboť bytové požáry jsou dnes jedny z nejnebezpečnějších požárů, kdy
každoročně při těchto požárech přijde o život několik desítek lidí (zhruba to činí asi 54 % ze
všech úmrtí při požárech) a několik stovek utrpí zranění ( asi 48% z celkového počtu
zraněných při požárech) a to požáry v domácnostech přitom činily jen asi 15-16%
z celkového počtu požárů a to nemluvě o velkých materiálních škodách, ztrátách osobních
věcí apod. Bohužel těchto požárů přibývá. Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská
neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při vaření (zapomenuté
jídlo na sporáku), kouření (nevhodně odložené nedopalky cigaret), zacházení s otevřeným
ohněm (svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavých látek nebo užití benzínu při
zapalování kamen).
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých
domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy
zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Vlastníci nemovitostí, jsou od loňského roku
povinni jednou ročně zajistit, aby jejich komíny zkontroloval kominík s předepsanou
odbornou způsobilostí. (nařízení vlády č.91/2010 Sb.)
Frekvence čištění komínů a kontrol každý rok (spotřebič paliv do 50 KW)
Činnost
Celoroční provoz
Čištění
3x
Kontrola
1x
Výběr sazí
1x
A jiných částí

Druh paliva
Pevné
sezónní provoz
2x
1x
1x

Kapalné
3x
1x
1x

Plynnéo
1x
1x
1x

 Údaje se týkají vyvložkovaných komínů. U nevyvložkovaného zděného komína pro
spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami pro pevná paliva.
 Sezonní provoz je provoz nepřesahující v součtu 6 měsíců v roce.
 Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola čištění provádí nejméně jedenkrát za rok.
Pozn,: Spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 KW včetně je možné čistit svépomocí
podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že je bude
pravidelně kontrolovat odborně způsobilá osoba
Dále naše domácnosti jsou přeplněny vybavením materiálů, které se snadno vznítí a rychle
hoří (např. čalouněný nábytek matrace, bytové textilie apod.) I přes rychlý zásah hasičů již
mnohdy není lidem pomoci. Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení souvisí i s tím, že
se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody a i ty mohou vést ke vzniku požáru. I
nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt
v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynout i z běžných
činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Nejlepší je však požáru předcházet, proto několik základních rad jak předcházet vzniku
požárů v domácnostech.
 Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče dle návodu k provozu od výrobce.
Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. Dbejte, aby komíny byly
pravidelně čištěny a kontrolovány. Popel ukládejte na bezpečné místo.
 Zdroje otevřeného ohně jako jsou např. svíčky nenechte hořet bez dozoru, umístěte je
tak, aby nemohly zapálit materiály (věci) v okolí. Pozor při kouření, nepokládejte
hořící cigarety na hořlavý materiál. Po dokouření dbejte na důkladné uhašení
nedopalků cigaret. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli nebo při sezení např.
v křesle.
 Užívejte výhradně topiva určené pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce
hořlavých látek (např. benzín) a netopte např. odpady, plasty apod. Do blízkosti
topidel neumisťujeme žádné hořlavé látky-žhavé částice odletující z topidla mohou
snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. Nenechávejte bez dozoru
plamen plynového hořáku, dbejte opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin a jídel.
 Zamezte dětem přístup k možným zdrojům otevřeného ohně-zápalkám,
zapalovačům, nebo hořlavinám. Vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Nedávejte svým dětem negativní příklad porušování zákazů a příkazů (např.
rozděláváním ohňů v přírodě, kouřením, vypalováním trávy a pálením klestí).
 Udržujte v řádném stavu elektroinstalace elektrické, plynové spotřebiče a topidla
dále kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Hlavní vypínače
elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné
 Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody a hasicích přístrojů. Znejte umístění a
použití hasicích přístrojů (RHP) a nástěnných hydrantů.
 Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích. Chodby, schodiště, únikové cesty
a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
Hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v prostorách mimo společné
prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzin,
nafta, barvy apod.)
K požáru však nemusí dojít jen v domácnosti, proto:
 Nevypalujte trávu a porosty. Spalování odpadu nahlaste hasičům.
 Nekuřte na polích, v lesích a v místech, kde je to zakázané
 V lese a ve volné přírodě můžeme rozdělávat oheň je na tomu určených místech
Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku
požáru v domácnostech, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat o řádný
technický stav stavby včetně technických zařízení. V bytových domech by měly být chodby,
schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního
zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí
přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např.nástěnné hydranty) apod. Základní

povinnosti v oblasti PO stanoví zákon o požární ochraně (č. 133/85 SB. se všemi změnami) a
navazující právní předpisy.
Když přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo
záchranářů snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život
a zdraví, teprve pak majetek. Jakoukoliv událost, která vám či které jste svědkem ihned
oznamte prostřednictvím tísňové linky hasičům na č. 150 či 112. Při ohlášení vždy uveďte, co
se stalo, kde k tomu došlo. Poté uveďte své jméno a přímí kontakt na sebe.
Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud zjistíme včas požár, můžeme značně omezit jeho
případný rozsah a následky jeho uhašením v počátečním stádiu, tím případně zajistit
z ohroženého objektu evakuaci osob, zvířat a majetku. Na možné nebezpečí nás mohou
upozornit autonomní hlásiče kouře (požární hlásiče). Tyto svými čidly včas upozorní
akustickým signálem na přítomnost kouře a umožní nám tak zlikvidovat nebezpečí již
v zárodku či alespoň ohrožený prostor včas opustit. Nejtragičtější požáry bývají mezi
druhou a pátou hodinou ranní, kdy většinou všichni spí, probudí se až v momentě, kdy
už je na reakci pozdě. Málokdo si uvědomuje, že většina obětí požárů neuhoří, ale zemře
kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na
nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí
bývají smrtelná. Navíc zplodiny hoření, které jsou obsažené v kouři prohlubují spánek a tak se
mnoho lidí udusí již ve spánku. Zachránit nás může jen včasné varování.
Závěrem několik čísel:
V minulém roce ( 2011) bylo z celkových 21.125 požárů 1.752 bytových požárů, při nichž
usmrceno bylo 24 osob a zraněno 285 osob. Požárů v rodinných domech a objektech pro
bydlení bylo 1.658 usmrceno bylo 26 osob a zraněno bylo 233 osob.
Celkových akcí hasičů (požáry, dopravní nehody, ekologické havárie, živelné pohromy a
další) v roce 2011 bylo celkem 115.850. Usmrceno bylo 129 osob.
Krásný nový rok 2013 plný štěstí a pohody Vám přeje
preventista obce Zábrodí Jaroslav Rýdl

Střípky z kroniky 1991–1995
Pokračujeme v listování v kronice. V roce 1991 dochází k cenovému uvolnění, které se projevilo
víceméně všeobecným zdražením takřka všeho. Starostou v obci je pan Ladislav Jirka a nové obecní
zastupitelstvo začíná svůj první rok činnosti v nových demokratických poměrech. Po komunálních
volbách v r. 1994 se starostou stal pan Jiří Oleják.

1991 – Ceny, ceny a zase ceny . To je to
o čem se začátkem roku mezi lidmi nejvíce
hovoří. Cena vozu Škoda Favorit stoupla
z 85 000 na 129 000,- Kčs.
Chleba z 6,60 Kčs na 11,50 Kčs. Rohlíky
z 0,50 Kčs na 0,80 Kčs. Skončily jednotné
ceny pro zboží na území celého státu. Lidé
jsou překvapeni z rozdílných cen u
jednotlivých obchodníků. V novinách
vycházejí články s hesly jako „Rabat
neznamená hrabat“. Pojízdná prodejna
dojíždí do obce od roku 1962. Zatím
dojíždí i v roce 1991, s pojízdnou
prodejnou pan Ratkovský. Ceny v prodejně
se však zvýšily natolik, že pro místní
občany přestaly být zajímavé a pan
Ratkovský musel skončit. Od léta začal
jezdit z Červeného Kostelce soukromý
obchodník pan Kosinka se svým osobním
autem – ve středu do Zábrodí a ve čtvrtek
na Končiny. Spokojenost je na obou
stranách a tak to má přece být. Nic jiného
si lidé nepřejí.
Mateřská školka. Obec řeší žádost
rodiny Volhejnových o vrácení objektu, ve
kterém je umístěna mateřská školka.
Žádost byla projednána na veřejné schůzi a
bylo
schváleno
vrácení
rodině
Volhejnových. S dohodou o zachování
provozu školky na dalších deset let
s ročním pronájmem 5 000,- Kčs a údržbu
ústředního topení. Ve školce bydlí paní
Božena Volhejnová původní majitelka a
také dlouholetá kuchařka ve školce. Provoz
školky skončil v roce 2001.
V obci žije 411 obyvatel.

1992 – Dále se zvyšují ceny. Jen pro
zajímavost cena 1 m3 vody se zvedla
s 0,60 Kčs na 1,50 Kčs.
Hasiči na svých výročních schůzích
konstatují, že jejich činnost upadá a je
velmi malá.

Dětský karneval se konal 23. února.
Velmi pěkný program zajistily děti
z mateřské školy. 20. února se konalo
setkání důchodců. Účast byla slušná asi
50 lidí. Rozvoz zajistil školkový mikrobus
Š 1203.
Sucho v létě 1992 bylo velké, jaké už
dlouho nikdo nepamatoval. Byl vydán
zákaz kropení zahrádek a mytí automobilů
a jiných strojů pomocí hadice. Bylo totiž
zjištěno, že si občané otevírají hydranty a
vodou z nich kropí zahrádky i políčka.
Parlamentní volby se konaly 5. a 6.
června. Na předních pozicích se umístily
koalice ODS a křesťansko demokratické
strany 39 %. KDU – ČSL 26%. Ostatní
zúčastněné strany získaly maximálně do
10%.
Kandidovalo 15 politických
subjektů.
8.července
se
utopila
v Rybníku
Brodském mladá dvacetičtyřletá maminka
Drahomíra Radová. Na břehu zůstal
opuštěný kočárek s osmiměsíčním synem
Ondřejem.
Od 1. září se zdražuje voda na 9,-/1m3
Kčs.
Začínají se montovat vodoměry,
aby každý zaplatil jen za vodu, kterou
skutečně spotřebuje.
Jednota Horní Rybníky – dosavadní
vedoucí pan Luboš Kráčmar odešel do
důchodu a na jeho místo přišly paní
Libuše Pinkavová a Jiřina Pinkavová
z Dolní Radechové, které denně dojíždí do
Horních Rybníků.
Kultůrní dům v
Zábrodí
byl
přejmenován na „Restauraci na Zábrodí“
V létě 1992 se odstěhoval provozovatel
pan Kolín a restaurace byla uzavřená. Od
4. 12. zahájil znovu provoz pan Ticháček –
prostřednictvím paní Křepelkové.
Po
celkem dobrém začátku si mnozí určitě
pamatují, jak to tam paní Křepelková
vedla, - nakonec byla restaurace ve

vlastnictví Jednoty uzavřena a později
prodána firmě Ligo.

hudba a i prodávané nápoje měly dodat
veselé nálady všem přítomným.

1993 – 1. ledna vznikly Česká a

1994 - Obecní zastupitelstvo rozhodlo o

Slovenská
republika
samostatné státy.

odprodeji budovy knihovny v Zábrodí a
provozování knihovny na obecním úřadě.
Na základě petici občanů Zábrodí, bylo
usnesení revokováno a knihovna zůstala na
svém místě.

jako

dva

Voda ve vodovodu z Červeného Kostelce
je znečištěna chlorovanými uhlovodíky.
Městský úřad v Červeném Kostelci učinil
opatření závadné zdroje vody odstavil,
k dalším zařadil stripovací kolony pro
odloučení znečištění.
Ledovka 7. ledna, ani jeden autobus
nemohl vyjet, takže lidé do práce ani děti
do školy se nedostali. 11. ledna celý den
pršelo a všechen led a sníh roztál. 27. ledna
napadlo 30 až 40 cm sněhu.
Likvidace domovního odpadu – obecní
zastupitelstvo vydalo vyhlášku o úhradě
za likvidaci domovního odpadu. Ke sběru
domovního
odpadu
se
používají
velkoobjemové kontejnery – myšlenka
zavést popelnice se v té době zdála být
dosti neobvyklá. Výše platby 100 Kč,- za
osobu starší 6-ti let a jeden rok.
Diskotéky o prázdninách: Letošní letní
dny se nijak nelišily od předcházejících.
Teplé dny i teplé noci až kolem 25 °C
přilákaly v této době do naší oblasti hodně
lidí. Nebyly to jen rybníky, ale také zábavy
a to hlavně pořádané pro mládež.
Odbývaly se v Kulturním domě - čili jinak
v Restauraci na Zábrodí a to 2x až 3x
týdně. Nic proti tomu, mládež se chce
bavit, budiž. Ale ta hrůza druhé dny. Po
diskotéce 3. července dopravní značky od
Hanušových až po Prouzovy vyvrácené,
jízdní řády – tabule u knihovny i u
Hanušových roztrhané a vyvrácené u obou
autobusových zastávek, všechna okna
vymlácená, po silnici rozbité lahve atd. No
hrůza. Musíme k tomu jen mlčet, nebo ne?
Vítání občanků bylo v tomto roce pouze
jednou 1. května a přivítána byla Sandra
Mílová. Tj. pouze jeden nový občánek za
celý rok.
„Silvestrovský večer“ se konal
31. prosince od 20 hodin. Reprodukovaná

Komunální volby 18. –19. listopadu 1994
Zúčastnilo se 252 voličů z celkového počtu
309. 1. Veřejné zasedání se konalo
v zasedací síni OÚ dne 1. prosince 1994.
Slib složilo všech sedm zastupitelů.
Starostou byl zvolen Jiří Oleják.

1995 – Živelná pohroma – Ve středu
31.5.1995 v odpoledních hodinách postihla
naši obec nečekaná živelná pohroma, při
které byly dešťovými srážkami a nánosem
bahna z bramborových polí silně zaplaveny
pozemky a domky manželů Petirových čp.
125 a domky manželů Škodových a
Krejskových. V této těžké situaci
přispěchal na pomoc postiženým p. Josef
Nývlt se svým traktorem a vlekem. Velice
ochotně a nezištně pomáhal nakládat a
odvážet vysoké nánosy bahna a to až do
pozdních večerních hodin. Druhého dne se
silné deště opakovaly. Když předseda ZD
Ing. Vladimír Beneš na vlastní oči viděl,
jak situace vypadá, zajistil ještě ve
večerních hodinách u pana Jůzy z Olešnice
okamžité vybagrování příkopu u hlavní
silnice,
aby se zabránilo
dalším
náplavám.
Prodejna v Horních Rybníkách 17.srpna
1995 se sešlo obecní zastupitelstvo.
Nejdůležitějším bodem byl osud prodejny
v Horních Rybníkách. Přítomni byli
všichni členové zastupitelstva a 17 občanů
především z Horních Rybníků. Po delší
diskusi jednoznačně vyplynulo zachování
prodejny pro stávající účel – zastupitelstvo
rozhodlo jednomyslně o odkoupení pro
obec.
V prosinci 2012 podle kroniky zapsal Jan Veselý

Společenská pozvánka do Červeného Kostelce:
Ne 23. 12.
Ne 23. 12.

St 26. 12.
So 29. 12.

od 9 – 16 hod. na náměstí: Betlémské světlo
v 16 hod.: Zpívání u vánočního stromu
Děti se sborečku Kamarádi z MŠ Náchodská pod vedením Šárky Hanušové a
Aleny Binterové zazpívají pásmo vánočních koled.
v 17 hod. chrám svatého Jakuba
Půjdem spolu do Betléma aneb vánoční prozpěvovánís cimbálovou muzikou
Předsilvestrovská zábava U Hobla. Hraje Nanovor – Meteor, zač. ve 20 hod.

So 5. 1. 2013 Tříkrálová sbírka
Ne 6. 1.
Živý Betlém v 16 hod. u vánočního stromu při městské tržnici
P. Krista, L. Lysický, O. Čuhanič, housle – P. Soukupová, tuba – P. Vacek
Ne 27. 1.
v 17 hod v Divadle J.K.Tyla : Novoroční koncert FESTIVAL BIG BAND
HRONOV 2013, dirigent Miloš Srna, sólisté: M. Řeháková, E. Ducháčková,
Moderátor konc. Pavel Labík, vstupné 120,- Kč, ppr.vstupenek IC Č. Kostelec

Okénko k sousedům:
Náchod:
So
22. 12. v 19 hod.
Út
25. 12. v 15, 16, 17 hod.
Pá
28. 12. v 19.30 hod.:
do So 5. 1. 2013
Hronov:
So 22. 12. v 18. hod.
Rtyně v Podkrkonoší:
Po 24. 12. ve 22. hod.
Út 25. 12. v 17 hod.

Mě divadlo J. Čížka: J. J. Ryba: Česká mše vánoční
u kostela na Masarykově náměstí Živý Betlém
Koncert skup. Jazz Generation v Dannyho kavárně
v Beránku
probíhá výstava Dřevěné obrazy Jana Kociána
Vánoční tulení v Čapkově sále. Vystoupí: Hernie
Jeebies,Too Late, Deratizéři, Totální nasazení a Asfalto
na nádvoří Rychty tradiční hraní a zpívání koled
v kostele Jana Křtitele vystoupí seskupení Schóla
s komor.orch.

Divadelní abonentní cyklus pro rok 2013
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
Pro stávající i nové příznivce divadelních představení jsme připravili abon.cyklus na rok 2013
Abonentky se prodávají do konce prosince 2012 v Informačním centru Červený Kostelec, ul.
5. května 603 (naproti Penny) Tel: 498 100 657, 724 088 587. Otevř. po – pá od 9 do 17 hod.
Cena předplatenky: 690,- 630,- a 570,- Kč.
Únor: KOULE
Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hlavní hrdinkou komedie Koule je bývalá slavná atletka, která rekapituluje svůj dosavadní
život plný komických, trapných, ale i bolestných protikladů. V hlavní roli se představí Pavla
Tomicová (představitelka kadeřnice Simony ze seriálu Ulice), režie David Drábek.
Březen: HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
Uvádí divadlo Viola Praha, Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty
MacDonaldové se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně.
Hrají: Carmen Mayerová, Tereza Kostková, režie Jaromír Pleskot.

Sváteční prosincové dny KINA LUNÍK nejen pro dospělé:
26. středa v 17,00

LEGENDÁRNÍ PARTA 3D S BRÝLEMI
Santa Claus a další hrdinové Vás čekají v nové pohádce.
USA / 2012 / film ve 3D / české znění / 90 minut. Mládeži přístupný.
Vstupné: 140,-Kč

26. středa v 19.30

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D S BRÝLEMI
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Film
se odehrává ve Středozemí 60 let před Pánem prstenů. USA / Nový
Zéland / 2012 / film ve 3D / české titulky / 164 minut. Mládeži
přístupný. Vstupné: 140,-Kč

27. čtvrtek v 16,00

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D S BRÝLEMI
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět.
USA / 2010 / film ve 3D / české znění / 102 minut. Mládeži přístupný.
Vstupné: 130,-Kč

28. pátek v 17,00

JAN PAVEL II HLEDAL JSEM VÁS
Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských dějin.
Vystupují:Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesko
Cossiga, Dalajlama, Lech Walesa…PL / 2012 / film ve 2D / české
titulky / 90 minut. Mládeži přístupný. 50,- Kč

29. sobota v 17,00

ZVONILKA TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D S BRÝLEMI
Animovaná pohádka ze studia Disney / Pixar USA / 2012 / film ve
2D / české znění / 76 minut. Mládeži přístupný. Vstupné: 130,-Kč

29. sobota v 19.30

TIBET Outdoor Films uvádí dokumentární film Tibet
- cesta k posvátné hoře Kalas Gompa lidé Dolpa. ČR /2012/ film ve 2D /
české znění / 95 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 70,- Kč

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Výstavy jsou otevřeny denně od 9 do 17 hodin kromě pondělí
Náchodský výtvarný podzim – 29. přehlídka umění regionu – potrvá do 6. 1. 2013
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
Naše Galerie - C´est la vie
7. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska, 26. 1. – 27. 2.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy
vybraných soutěžních prací dne 25. ledna 2012 v 17 hodin.
Kde začíná příběh umění?
Sobotní výtvarná dílna 26. ledna od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i dospělým nejen současné, ale i starší
výtvarné umění, nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami a zároveň podnítit
jejich fantazii a inspiraci ke společné výtvarné činnosti nejen v galerii. Výtvarná dílna bude
reagovat na aktuální výstavu v GVUN nebo na povídání o umění a jeho podobách.Program
je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní
oděv. V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným termínem na tel. čísle:
491423245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo e-mail: mesnerova@gvun.cz

PŘEVZATO ODJINUD
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou.
Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce
1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel
Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s
ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou
Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se začal šířit
až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska.
Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový, jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla
zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i
perníčky.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky
nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má
muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované
jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

Kapr. Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na
stolech našich předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a
luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka či "pučálka", což je jídlo z naklíčeného
hrachu , se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok.
Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce,
krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20.
století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v
trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci,
štikami, pstruhy, ale také lososem a nebo i mořskými rybami či plody moře.
Zlaté prasátko Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou
holčičku v jedném známé reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... " Jedná se o

tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví
zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že
zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu
podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu místnosti.
Štědrovečerní magie. Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje jako právě
na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si
vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se
talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své
peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se
od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten
se už "příštích Vánoc nedožije".
Rozkrojené jablíčko. Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek,
může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se
nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí
nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka.
Lití olova. Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova.
Nad plamenem či na kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do
nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co
dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim
určen. Výsledný tvar olova je také možné číst jako odpověď na předem položenou otázku.
Skořápkové lodičky. Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z
ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin
skořápek se připevní maličká svíčka - nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička
se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní
dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný.
Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane
doma.

Házení střevíce. Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v
příštím roce svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím,
zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a
odchod od rodičů.

Třesení stromkem. Tedy nikoliv vaším vánočním stromkem, ale nejčastěji mladou jabloní
či zlatým deštěm na zahradě. Děvče si vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem, a
odkud se první ozval pes, odtud měl přijít slečně ženich. Tedy buďto přímo z toho domu, či
alespoň z toho směru.
Rozkvetlá Barborka. Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo
zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete do Štědrého dne, do roka se vdá.
Štěstíčka. Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství,
svatba, dítě atd.) a ty se vloží do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Převládají
samozřejmě pozitivní hesla, negativním doporučuji se vyhnout. Použité heslo se vrací do
nádobky zpět, aby další losující si mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.
Koleda. Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě v nedávné
době byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli stavení,
zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou
koledování bylo období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (tj. 24.12.-6.1.). S tradiční
vánoční koledou je spojen například svátek sv. Štěpána (26.12.). Verše Koleda, koleda
Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad sem s ní na ledu znají i děti, které se
koledovat už nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku a i ty jsou stále
častěji nahrazovány spíše pouštěním vánoční hudby.

Tradice do kuchyně

Staročeská vánoční polévka z kapra
Hlavy, ocasy, ploutve a kosti vaříme v mírně osolené vodě společně s novým kořením,
celým pepřem a bobkovým listem. Přidáme také mrkev, celer, petržel a oloupanou cibuli.
Během vaření sebereme pěnu, která se vytváří na hladině vývaru.
Necháme vychladnout, maso obereme a pokrájíme na malé kousky. Uvařenou zeleninu
vyndáme a dále již nepoužíváme. Vývar přecedíme přes jemné síto. Nastrouháme čerstvou
mrkev, celer a petržel v poměru 2:1:1 na jemné nudličky a tuto orestujeme na másle. Zeleninu
mírně zaprášíme hladkou moukou, promícháme a vložíme do vroucího vývaru. Mlíčí
pokrájíme na kousky a restujeme na másle na a na konec přidáme ještě jikry. Vše vložíme do
polévky a povaříme. Na konec přidáme připravené pokrájené maso a dochutíme solí, bílým
pepřem a muškátovým květem. Případně můžeme přidat polévkové koření. Polévku
podáváme s nasekanou petrželkou a opečenými kostičkami žemle nebo chleba.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
V dnešní tajence najdete vtip o jednom z domácích mazlíčků.

Zadáno dětem :
VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční stromeček
zavoní v pokoji …
Mám hlavu plnou přání
a radostných pocitů.

Sestřičce pokojík,
kde panenky spí,
mamce a taťkovi,
o čem si sní.

Zdalipak Ježíšek ví,
co bych si přál ?
Nové kolo
či autíček pár …

Mám rád ten vánoční čas,
kdy jsme si blíž,
a kdy z nebes posvátný klid
a příval štěstí pocítit smíš.
E.L.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY:
Úryvky z knížky : Banička na inzerát Ludvíka Středy
Trucovna je doopravdy skvělá, liboval si Šimon. Po vyslovení babiččina trestu si zalezl na
židli u okna, trucoval a nikdo se ho tam na nic nevyptával. A protože v klidu se trucuje nejen
lépe, ale i mnohem rychleji, brzo uznal, že trest je spravedlivý. Luk si bez dovolení brát
neměli.
„Zlobíš se moc?” přiloudal se za babičkou.
„Dost. Domnívala jsem se, že jsi rozumnější. Vystřelený šíp letí ohromnou rychlostí. Je
rychlejší než automobil… “
„Vidím, že jsi rozumný chlapec, když si dokážeš odříci i čokoládu. Kolik je ti let ?
V inzerátu jsem to přehlédla.”
„Nedávno mi bylo devadesát osm. Ale Kozderka hlásá, že na ně nevypadám.”
„Rozhodně na ně nevypadáš. Já bych ti hádala nejmíň o dva roky víc… A to jsi
k narozeninám dostal dort s devadesáti osmi svíčkami?”
„Samo. Moc jsme si na těch svíčkách pochutnali. Nacpali jsme se, až nás bolela břicha.
Předevčírem jsme dojedli poslední.”
„V tom případě mě mrzí, že jsem nepřišla předevčírem svíčky chroupu nejraději.”
Šimon začínal být nesvůj.
Dlouho se neradoval. Babička měla ve zvyku všechno si dvakrát zkontrolovat. Budík
nevynechala. Zakroutila nad ním hlavou :
„Nějak zlobí, paďousek. Prve měl ručičku k buzení nastavenou na půl sedmé, teď ji má na
půl osmé,” a vrátila ručičku nazpátek.
Co se nepovedlo poprvé, povede se podruhé, řekl si Šimon. Seděl nad otevřenou knížkou,
ale nečetl. Zajímala ho jenom babička. Když odešla do koupelny, skočil po budíku. Raz dva,
zas na něm bylo po jeho. Zaspíme! Ráno budu dělat strašně nešťastnýho…
Ze zpěvu ho vytrhl pan Zoubek.
„ Táborák ať zpívá, ale vy toho nechte. Pištíte jak nastydlá myš.”
„ Co mě urážíte? Chodil jsem snad s vámi do školy? “
„ Právě že chodil! Vy si to nepamatujete? “
„ Ale pamatuju … Kdybych vám nenapovídal, kdybyste ode mne neopisoval, chodil byste do
školy ještě dnes.”
„ Dnes je sobota, hahaha! Jestli to nevíte v sobotu se do školy nechodí!“
Ukázalo se, že pan Doubek s panem Zoubkem jsou bývalí spolužáci a že se navzájem škádlí
již spoustu let. Nikdy to ovšem nemyslí vážně.
Budeme se s Kozderkou taky tak škádlit? Pomyslel si Šimon jenže nahlas vyslovil něco
jiného : …

Knížky z knihovny
Pozor, knížky z knihovny k Vám letí!
Krásné knížky k přečtení půjčíme každé pondělí.
Máme tu na ukázku knížky plné obrázků.
Pohádky, co dobrý konec mají, něco do života Vám tak dají.
Nebo příběhy plné napětí, co do děje Vás zasvětí.
Knížku máme pro každého, smutného I veselého.
A ať sem nemusíte chodit sami, vemte s sebou táty, mámy.
Vyberou si tady taky, knih tu máme totiž mraky.
Až půjdete příště pro knížku,
uvidíte Máťu a Mišku 
Matouš Demjanovič

Každé pondělí se na Vás těšíme v zimním čase od 17:30 do 19:00 hod na Obecním úřadě
Zábrodí v Horních Rybníkách.
Pravidelně každé pondělí půjčujeme knihy i v Zábrodí v knihovně v zimním čase od 16:00
do 17:30 hod. Přijďte nás navštívit a odnést si pěknou knížku na příjemné zimní večery.
Na Vaši návštěvu se těší knihovníci Josef Maršík, Michaela Rýdlová a Matouš Demjanovič

AKCE DÉČKA NÁCHOD PRO VEŘEJNOST










keramika na zkoušku – KERAMICKÉ PÁTKY 15.00 – 18.00
- keramická dílna - pátek 11. ledna ( a pak 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6.)
- vyzkoušíte si práci s hlínou při tématickém tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu,
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, s sebou: pracovní oděv, přezůvky,
jednorázové vstupné: 30 KČ, info: Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
sobota 12. ledna - Minikurz FIMO MINIATURKY
odpolední workshop modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek,
náušnic a přívěsků - originálních šperků s vtipem, vhodné pro zájemce od 12 let
(můžete si vzít např. své triko s motivem, ke kterému chcete šperk vytvořit), přezůvky,
pracovní oděv, cena: 250 Kč/ pro členy Kreativního k.150 Kč/
4 hodinový kurz od 14.00 (do cca 18 h), lektorka: Barbora Hrabčuková
info a přihlášky /do 7.11../ - Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
sobota 12. ledna od 17.00 hodin – DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY
- vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)
sobota 19. ledna od 9.00 do 15.00 hodin – SOBOTA S DOROTOU
- den s angličtinou pro děti ve věku od 6 do 10 let
- hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim
- přezůvky a penál, cena 100 Kč, PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.:775 223 291)
sobota 26. ledna - 1 vs. 1 BREAK DANCE BATTLE
- bližší informace podá Jaroslav Karásek tel.: 775 223 919, vstup 50 Kč
neděle 27. ledna od 15 hodin ve vel. sále - POHÁDKOVÝ KARNEVAL
zábavný pohádkový program, tradiční i netradiční hry, soutěže, tanec a písničky,
volba nejhezčích masek,vstupné 25 Kč/osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP vstup
zdarma, vstupenky v předpr.na recepci Déčka od 14.1.2013, (odpoledne do cca 17.00)

POBYTOVÉ AKCE
týden 5. - 12. ledna 2013 – POMEZKA 2013Týden pro rodiče s dětmi v Krkonoších.
Celotýdenní program plný strašidel a sněhových radovánek. S možností výuky lyžování.
V ceně ubytování, strava a program.
Bližší informace: Mgr. Andrea Kulichová
 víkend 1. – 3. únor POLOLETKY S TANCEM, víkendové taneční soustředění
- cena 800 Kč, bližší informace u Jaroslava Karáska tel.: . 775 223 919
OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO A ICM PRO MLÁDEŽ
klub otevřený od 14.30 do 19.30, začátek turnajů apod. vždy od 16 hodin)
St 9. ledna –TURNAJ VE STOLNÍM TENISE NA X-BOXU - turnaj na velmi oblíbené
hře X-box, pro všechny co si chtějí vyzkoušet svoji šikovnost ve hře stolní tenis
Út 15. ledna – BUBENICKÁ DÍLNA – hra na africké bubny, základy hry, technika
Pá 18. ledna – TURNAJ VE HŘE ŠACHY - turnaj na velmi oblíbené hře X-box, pro
všechny co si chtějí vyzkoušet svoji zdatnost v bowlingu
Čt 24. ledna – TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
- turnaj jednotlivců i dvojic v moderní záživný hře
Po 28. ledna – HRA BANG - turnaj v karetní hře Bang, kde se hráči se snaží přežít
a splnit úkol své postavy

