Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci září oslavili své narozeniny tito spoluobčané:

92 let paní
84 let paní
79 let paní
77 let paní
72 let pan
72 let paní
67 let pan
65 let pan
61 let paní

PROUZOVÁ Ludmila z Horních Rybníků
HANUŠOVÁ Naděžda z Končin
FILOVÁ Emilie z Horních Rybníků
VÁLKOVÁ Libuše z Končin
HANUŠ Josef z Horních Rybníků
PROUZOVÁ Anna ze Zábrodí
HEJDA Oldřich z Horních Rybníků
SLEZÁK Václav z Horních Rybníků
POHANKOVÁ Ludmila ze Zábrodí

V měsíci říjnu oslavili své narozeniny tito spoluobčané:

89 let pan
88 let paní
80 let pan
79 let paní
78 let pan
68 let paní
65 let paní
62 let paní
60 let paní

STŘEDA Jan z Končin
PROUZOVÁ Irena z Horních Rybníků
ADAMU Miroslav z Horních Rybníků
MARŠÍKOVÁ Zdeňka ze Zábrodí
SEMERÁK Josef ze Zábrodí
BERNARDOVÁ Hedvika ze Zábrodí
VLČKOVÁ Miloslava ze Zábrodí
ŠPICAROVÁ Libuše z Horních Rybníků
JIROUŠKOVÁ Eliška z Horních Rybníků

V měsíci listopadu oslavili své narozeniny tito spoluobčané:

83 let paní
78 let pan
62 let paní
62 let pan
60 let pan

HÜLLEOVÁ Věra z Končin
RÝDL Jaroslav z Horních Rybníků
SLEZÁKOVÁ Jaroslava z Horních Rybníků
LAŠTOVIČKA Jan z Končin
MIKEŠ Tomáš ze Zábrodí

V měsíci prosinci 2015 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
90 let
81 let
81 let
77 let
77 let
77 let
76 let
72 let
70 let
66 let
65 let
64 let
63 let

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

BURDYCH Josef z Končin
KEJKLÍČEK Adolf z Horních Rybníků
DOHNANSKÁ Irena 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
JIRKOVÁ Bohuslava z Končin
MARTIN Jaromír z Končin
ŠPELDOVÁ Jaroslava ze Zábrodí
VAJSAROVÁ Wieslava z Končin

V měsíci lednu 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
93let paní
80let pan
76let paní
68 let paní
67 let pan
67 let pan
66 let pan
65 let pan

BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
CHRASTINA Štefan z Končin
CHRASTINOVÁ Anna z Končin
HEPNAROVÁ Eliška ze Zábrodí
SOUMAR Antonín ze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SEMERÁK Jaroslav z Končin
NÝVLT Josef z Končin

V měsíci únoru 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
80 let paní
69 let paní
66 let paní

PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a osobní spokojenosti!

SDH
H O R N Í R Y B N Í K Y
Vás zve
na veřejnou Valnou hromadu sboru,
která proběhne v prostorách OÚ Zábrodí
dne 9. 1. 2015 od 18 hodin
Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Návrh plánu činnosti na rok 2016

Zhodnocení činnosti za rok 2015

Diskuse

Závěr

Účast členů nutná!!!
Těšíme se na Vaši účast
starosta SDH Pavel Jirásek

velitel SDH Jakub Středa

Občerstvení zajištěno!!!

Poděkování
Děkuji touto cestou za milou návštěvu z obecního úřadu a velice pěkné dary k mým 70.
narozeninám.
Božena Vojtěchová, Končiny
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za květiny a dárkový balíček k mým narozeninám.
Marie Jiroušková, Horní Rybníky
Rád bych touto cestou poděkoval našim dobrovolným hasičům za pomoc při likvidaci spadlých
větví
do „zahrádky“ pohostinství.
Jaroslav Bernard Zábrodí
Děkuji zástupcům obce za milou návštěvu, věcné a květinové dárky.
Ludmila Prouzová, Horní Rybníky
Srdečně děkuji OÚ, všem přátelům a známým za dárky a blahopřání k mým narozeninám.
Irena Prouzová, Horní Rybníky
Srdečně děkuji zástupcům OÚ Zábrodí panu starostovi Janu Dlauhoweskému a panu Petru
Balášovi, kteří mi popřáli a předali květinu a věcný dárek při příležitosti oslav mých kulatých narozenin.
Miroslav Adamu, Horní Rybníky
Děkuji za hezké přání, gratulace, květiny a dary k mým 89 narozeninám. Příjemné a milé bylo
setkání se zástupci obce panem starostou a panem Volhejnem.
Dále chceme společně s manželkou poděkovat za přípravu a organizaci oslavy naší diamantové svatby.
Zejména děkujeme panu Janu Dlauhoweskému a paní Burdychové za přípravu a uvaření výborného jídla.
Děkujeme celé naší rodině, příbuzným a známým za dary, květiny a gratulace.
Jan a Anna Středovi, Končiny

Děkuji touto cestou jménem obce Zábrodí všem firmám, živnostníkům a dobrovolníkům, kteří
se podíleli na vybudování mateřské školy a obecních bytů. Tato akce byla realizována z rozpočtu obce
za významného přispění SFŽP a Královéhradeckého kraje. Poděkování patří také firmě TF PRESS s.r.o.
a dalším sponzorům za finanční dary.
Děkuji členům obou hasičských sborů, fotbalistům Sokola Zábrodí a mnoha dobrovolným
pomocníkům z řad občanů, za obětavou práci pro obec a pomoc při pořádání akcí.
Děkuji zastupitelům obce za zodpovědnost a svědomitost, se kterou vykonávají svůj mandát.
Těším se na další spolupráci.
Jan Dlauhoweský- starosta obce

Uzavření cesty „Lánkem“ do Horní Radechové
Oznamujeme tímto, že rozhodnutím zastupitelstva obce Horní Radechová byla uzavřena část
komunikace na katastru obce Horní Radechová pro provoz všech motorových vozidel.

Sběrný dvůr
V sobotu 26. 12. 2015 bude sběrný dvůr ZAVŘEN.

Známky na popelnice pro rok 2016 – výdej na OÚ v Horních
Rybníkách
Pondělí:

4. 1. 2016

9,00 - 11,00 hodin

od 14,00 - 18,00 hodin

Sousedské posezení
V sobotu 30. ledna 2016 od 19.00 hodin
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách
Srdečně zveme všechny generace k tradičnímu
setkání s hudbou, tancem a zábavným programem.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina JUNO
Rezervace na tel.: 491 465 113
Občerstvení zajištěno
Doprava:
Knihovna
Kulturák
Hanušovi

Zábrodí
18.20
18.25
18.30

Martinovi
Špice
Hřiště

Končiny
18.35
18.40
18.45

Rozvoz zajištěn.

Obecní zabijačku
V sobotu 27. února 2016 Vás zveme
na 4. obecní zabijačku
do hasičské zbrojnice v Zábrodí

Dětský karneval
V neděli 21. února 2016 od 14.00 hodin
zveme všechny děti na maškarní rej, který se koná
ve společenské místnosti OÚ v Horních Rybníkách
Přijďte si zatančit v maskách, zasoutěžit a zahrát o drobné ceny

Zábrodí za brodem Brodský
Prosíme o pozornost. Dva zábrodští vlastivědní nadšenci mají snahu a chuť popsat
historii i současnost naší obce a vydat tyto skutečnosti knižně. Neobejdeme se bez aktivní
spolupráce s vámi všemi, kteří máte určitou povědomost o svém rodu, o svých začátcích
v Zábrodí. Chceme vás postupně oslovit osobně, taktéž zástupce spolků v obci, podnikatele.
Záměrem je kniha, kde bude:
a/ historie i současnost obce + fota
b/ historie i příběhy selských rodů, jednotlivců, příhody veselé i smutnější, fota historická
i současná
c/ aktivita spolků, historie i současnost, fota
d/ příběhy podnikatelů, vývoj družstevnictví v obci, vývoj
samosprávy, školství, pohostinství, fota historická i současná
e/ pověsti i legendy, týkající se naší obce
Tato kniha bude vydána v režii obce Zábrodí a případných sponzorů. Naše práce bude bez
nároku na honorář. Tento záměr byl projednána na zastupitelstvu obce dne 14. 9. 2015.
Spoléhat budeme na vaši vstřícnost, ochotu, podělit se o své vzpomínky ve prospěch našich dětí,
vnuků, vnuček.
Josef Pinkava, Otto Hepnar

Individuální a skupinová výuka ANGLIČTINY
Příprava k maturitě a jazykovým zkouškám. Doučování pro žáky základních a středních škol.
Příprava ke cambridgeským zkouškám PET, FCE, CAE. Hodiny obecné angličtiny a konverzační
hodiny pro zájemce všech věkových kategorií a úrovní. Možnost výuky u Vás doma, ve firmě nebo
u lektora v Zábrodí. Čas výuky dle dohody. Skupiny podle úrovně.Více lidí ve skupině = nižší cena.
VÝUKOVÉ MATERIÁLY ZDARMA
Kontaktujte mě ještě dnes: tel. 725234732, email: hojnymichal@gmail.com

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Končiny 111,
provozovna laserového kovoobrábění Zábrodí Končiny nabízí:
1 volné místo SVÁŘEČ CO² dvousměnný provoz, zkušenosti se svářením černého a nerez plechu
výhodou, platný svářečský průkaz podmínkou.
1 volné místo OBRÁBĚČ KOVŮ dvousměnný provoz, vyučení v oboru podmínkou, praxe
v oboru výhodou - dobré platové podmínky, nástup možný ihned.
Kontakt: pí. Prouzová tel. 491 445 206 personalni1@odimpro.com

Mateřská škola Horní Rybníky
Dne 31. 8.
2015 byl zahájen
provoz
mateřské
školy. K 1. 9. 2015
bylo přijato 25 dětí,
čímž byla naplněna
povolená
kapacita
školy.
Během měsíce
září se děti postupně
adaptovaly
na
prostředí
mateřské
školy, na učitelky a
ostatní zaměstnance
školy,
navazovaly
nové
kamarádské
vztahy a postupně si
osvojovaly pravidla
vzájemného soužití.
Počasí nám velmi
přálo, téměř každý den jsme využívali naši zahradu, kde si děti
hrály na fotbalovém hřišti, pískovišti, skluzavce a dalších
herních prvcích. Vycházky jsme směrovali k blízkému lesu.
Děti stavěly domečky pro zvířátka z přírodnin a občas jsme
našli i jedlou houbu .
V říjnu jsme pozvali rodiče na tvořivou dílnu, tzv.
„dýňování“. Rodiče vydlabali společně se svými ratolestmi
dýně různých tvarů a velikostí, kterými vyzdobily prostor před
hlavními dveřmi MŠ.
Přijali jsme pozvání do městské knihovny v Červeném
Kostelci. O kulturní zážitky se postarala divadelní představení
„Krtek s myškou v divadle“ a „ Krakonošovo spadlé listí“.
V listopadu jsme zahájili kurz bruslení v Náchodě pro
děti 4-5 leté a 6-7-leté. I přes počáteční pády se děti na další
lekce moc těšily.
V rámci spolupráce s obcí jsme
s dětmi připravili pásmo básniček a
písniček na vítání občánků a rozsvěcení
vánočního stromu.
V prosinci
navštívil
školku
Mikuláš a anděl, kteří dětem rozdali za
básničku či písničku nadílku. Pro rodiče
jsme přichystali vánoční besídku. Děti
zahrály „čertovskou pohádku“ a pak si
mohly společně s rodiči pohrát s novými
hračkami pod stromečkem. Ve školce se
ozýval dětský smích, radost,…prostory
třídy prolínala vůně cukroví a perníčků,
které děti pomáhaly péct.
Fotografie ze všech akcí si můžete
www.mshornirybniky.cz

prohlédnout

na

našich

webových

stránkách:

Chtěli
bychom
poděkovat rodičům za
ochotu spolupracovat, za
podporu, za sponzorské
dary buď v podobě hraček,
výtvarných potřeb nebo
peněžní hotovosti.
Poděkování patří
i manželům Cvrkalovým za
darování lego stolku a lego
stavebnice, firmě R-servis
za hry a hračky, panu M.
Hurdálkovi za peněžitý
sponzorský dar, panu M.
Mertlíkovi a M. Jirkovi za
krmítka pro ptáčky,krmelec
a pískoviště.
Panu Volhejnovi a paní
Hanušové za spolehlivost.
Obci Zábrodí za podporu.
Na závěr bychom rády popřály veselé a pokojné Vánoce a do nového roku pevné zdraví.
učitelky MŠ

Otevření budovy MŠ v Horních Rybníkách
Dne 15. 8. se konala malá
zahradní slavnost k příležitosti
otevření renovované budovy
mateřské školy v Horních
Rybníkách. Tato budova prošla
během jednoho roku kompletní
rekonstrukcí, aby mohla sloužit
občanům a jejich dětem.
Pozváni byli všichni, kdo se
podíleli na spuštění samotného
projektu: pan Jan Birke, starosta
Náchoda, Otakar Ruml 1.
náměstek hejtmana KHK, paní
Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje, Mgr. Svatava Odlová za odbor školství a vedoucí
oddělení primárního a zájmového vzdělávání, Renata Jirmanová za Odbor soc. věcí a školství MěÚ
Náchod, Mgr. Radomíra Bartošová školní inspektorka,
Zdeněk Špringr, starosta Rtyně v Podkrkonoší, a všichni
občané, kteří měli zájem si prohlédnout nejen nově vzniklé
prostory MŠ a jejího zázemí, ale i byty, které byly zřízeny
ve dvou vrchních podlažích.
Pan Dlauhoweský přivítal zástupce okresu a kraje
a vyzdvihl jejich pomoc a vstřícnost. Byli odměněni
uznáním, potleskem, díkem a květinami. Dětem byl předán
nový objekt s prostornou zahradou a hřištěm v krásném
přírodním
prostředí.
Zde mohou najít nejen chvíle pro společné vyžití, ale i
kousek nového domova.
Díky sponzorským darům firem: TF Pres s. r. o. - 100
000 Kč, CHANA DW s. r. o. - 55 000 Kč, Silvagro s. r. o. 50 000 Kč a panu Jiřímu Vítovi – 10 000 Kč se zakoupilo a
doplnilo vybavení herny MŠ. Dotace ze Státního fondu
životního prostředí činily 2 943 513 Kč, dotace z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje 1 000 000 Kč. Stavbu
provedla firma DPstyle s.r.o z Trutnova.
Děkujeme dobrovolníkům z řad hasičů obou sborů, kteří připravili příjemné posezení pod
zastřešením, neboť počasí přálo až dost.
A i vosy poznaly, co je dobré, a přiletěly nás navštívit ve velkém.
E. Lokvencová

Mateřská škola Horní Rybníky 1961 - 2015
1. srpna 1961 Mateřská škola otevřena
Po sloučení obcí se jevila potřeba zřídit v Zábrodí mateřskou školu. Bylo jednáno s paní Boženou
Adamovou v Horních Rybníkách, majitelkou bývalého pensionu. Jmenovaná se uvolila předat budovu Čsl.
státu, bude-li tam zřízena mateřská škola a ona tam bude mít možnost celoročního zaměstnání i možnost
bydlení. Po provedených úpravách stavebních, na nichž se podílela brigádnicky řada občanů, byla dne
1. srpna otevřena za účasti veřejnosti, rodičů i zástupců státních orgánů tato mateřská škola. Ředitelkou
školy byla ONV- odborem školství a kultury - ustanovena Marta Kopecká, učitelkou Věra Bydžovská.
Božena Adamová (Volhejnová) byla ustanovena jako kuchařka a Věra Kozáková jako uklízečka. Školka
měla při zahájení 32 dětí.

Do dějin školky se asi nejvíce zapsala paní Marta Kopecká, která zde byla ředitelkou až do roku
1987. Paní Věra Bydžovská pracovala ve zdejší MŠ jako paní učitelka do roku 1967. Po nástupu paní
Kopecké do důchodu nastoupila do této funkce paní učitelka Kamila Maierová (do r. 1988). Poté opět funkci
ředitelky vykonávala Marta Kopecká až do roku 1990.
Mateřská škola v této podobě fungovala až do roku 2002. Hromadný svoz dětí byl zajištěn zprvu
autem od Ministerstva vnitra. Mnozí jistě pamatují vozidla, kterými byly děti sváženy – typ Anton (válečné
výroby) řízený panem Janem Volhejnem a Vladimírem Mertlíkem, Nisa, kterou řídil též Jan Volhejn a
později Václav Jirásek, Š 1203 s řidiči Janem Samlerem, Bohuslavem Nývltem z Horní Radechové,
Lubošem Kračmarem, Josefem Hanušem a Miroslavem Voltěchem z Končin, Mercedesem svážel školkové
děti pan Petr Kulda a Peugeotem pan Pavel Volhejn.

V roce 1990 se stala paní ředitelkou MŠ Jarmila Čtvrtečková, paní učitelkou Lenka Palečková.
Do školky docházelo od září 1991 21 dětí. Od jara 1992 přibyly další tři děti.
Ze života naší mateřské školy můžeme jmenovat další zaměstnance – dlouholetou paní kuchařku Jindřišku
Tučkovou, učitelky: paní Hanu Vojtěchovou, Miloslavu Fabiánovou z Červeného Kostelce, Hanu
Mallatovou – též z Č. Kostelce a zdejší obětavé paní školnice Jaroslavu Jiráskovou, Zdenu Matějovicovou
a Naďu Středovou. Pomocnou zdravotnicí byla paní Marie Sedláčková. Krátce na zástup zde pracovaly
paní učitelky Iva Petirová a Edita Pošepná (viz. fotodokumentace).
Školka v nájemním vztahu fungovala až do roku 2002.
1991 Mateřská škola - vrácení
Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání OÚ 4. října 1991 žádost Volhejnových,
o vrácení budovy MŠ. Majitelka paní Božena Volhejnová v roce 1961 budovu bývalého pensionu darovala
obci, která zde zřídila Mateřskou školu. Budova v roce 1961 byla zrekonstruována a přizpůsobena
potřebám mateřské školy. Žádost o vrácení byla schválena, zastupitelstvo odsouhlasilo vydání budovy.
Obec dohodla s majiteli podmínky pronájmu na dalších deset let provozu mateřské školy – nájem
bude činit 5000,- Kč ročně + údržbu topení, paní Volhejnová může dále bydlet v bytě, ve kterém dosud
žije. Náklady na vytápění budou rodině Volhejnových fakturovány v plné výši. Jde o oboustrannou
dohodu, která vstupuje v platnost 1. 1. 1992

2002 Mateřská školka – konec nájemní smlouvy
K 1. 1. 2002 vypršela smlouva mezi OU Zábrodí a majitelem budovy školky.
Děti budou navštěvovat školku ještě do 30. 6. 2002. Do 31. 7. 2002 bude provoz školky ukončen. Děti
budou navštěvovat novou školku v Horní Radechové, zřízenou v budově bývalé základní školy. Obec
zajistila svoz dětí do Horní Radechové.

14. prosince 2012 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Mateřská škola v Horních Rybníkách
Zastupitelstvo obce na svém zasedaní dne 14. 12. 2012 schválilo zakoupení budovy bývalé školky
v Horních Rybníkách včetně cca 3 000 m2 přilehlých pozemků za cenu 1 650 000,-Kč. Tato budova bude
kompletně zrekonstruována. Otevření MŠ je plánováno na září 2014.
Budova byla do konce roku 2012 zakoupena do majetku obce.
Rok 2013 byl ve znamení přípravy projektu Mateřské školy
Zařazeno do investičních akcí pro rok 2013
- Mateřská škola a obecní byty
– dokončené projekty na rekonstrukci a zateplení budovy
– vydána stavební povolení na rekonstrukci a zateplení budovy
Rok 2013 byl ve znamení přípravy projektu Mateřské školy
Projekt Mateřské školy
V prosinci roku 2012 Obec Zábrodí zakoupila budovu bývalé MŠ za účelem vybudování nové MŠ
a obecních bytů. V současné době jsou dokončeny přípravné a projekční práce a jsou vydána potřebná
stavební povolení. Dalším krokem bude podání žádostí o poskytnutí dotací na zateplení budovy ze SFŽP
a na vybudování obecních bytů z MMR. Současně budou vypsána výběrová řízení na zhotovitele stavby.

Rok 2014:
Mateřská škola: Obec požádá o dotaci na zateplení budovy, revitalizaci zahrady a zveřejní výzvu pro
podání nabídek na realizaci MŠ. Termín zahájení stavby červen 2014, dokončení květen 2015. Plánované
byty obec postaví ze svého rozpočtu – získání dotace je nepravděpodobné.
3. června 2014 veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce pracuje společně se zastupitelstvem na akci „mateřská škola“.
19. 6. 2014 bude otevírání obálek s nabídkami firem na provedení prací na mateřské škole.
1. září 2014 veřejné zasedání zastupitelstva obce
Akce mateřská škola – schválen výsledek výběrového řízení DPstyle s.r.o, Mladobucká 105, Trutnov.
Ffirma podala nabídku ve výši 9 819 104,55 Kč včetně DPH. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen
podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
1. prosince 2014 veřejné zasedání ZO Zábrodí
Na programu mezi jiným bylo:
Smlouva č. 14170333 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“.
Schválení dotace z KHK na příjezdovou cestu ke školce, na vnitřní zařízení MŠ, vybavení kuchyně MŠ
a přístavbu MŠ.
15. srpna 2015
Slavnostní otevření budovy s mateřskou školou a obecními byty.
31. srpna 2015
Zahájení provozu Mateřské školy Horní Rybníky

Vybavení MŠ Horní Rybníky, školní jídelny, přístavby a příjezdové komunikace bylo realizováno za
finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Drakiáda
Letos se na soutěžní přehlídku na
fotbalové hřiště v Zábrodí slétlo přesně
dvacet draků se svými navigátory. Jelikož
slunce již dopoledne slibovalo pěkný den,
dračí nadšenci se sešli v hojném počtu.
Soutěž pořádala za OÚ paní D.
Burdychová ve spolupráci se Sokolem
Zábrodí. Vzduchem létali Mimoni, klauni,
delfíni, tygři, papoušci, orli, kondoři,
medvídek + letadélko, Princezna Elza,
paví očko a další usměvaví i rozšklebení
draci.
Za prvního na svobodu
vypuštěného draka obdržel cenu tandem
Matěj Konáš plus babička Jířa, za nejvýše létajícího Emička a taťka Burešovi. Nejvíce se naběhal za svým
svěřencem Vojtík Kuneš a za vytrvalostní běh sklidily obdiv i Markétka a Domča Středovy. Malý Toník
Středa popoháněl svého neposlušného draka velkým přesvědčením. Michalka Jirásková se svojí
kamarádkou naběhala též ukázkových pár kilometrů. Foukal totiž velmi lehký větřík a draci se na obloze
udrželi delší dobu jen stěží. Za 1. přespolní běh a ukázkovou souhru při
vypouštění draka byl oceněn tandem Anička a taťka Krejskovi. Vítr po poli
svědomitě honily i dvě další dvojice – Kristýnka a Anička Popelkovy, které
byly do pole zahnány nejdále. Johanka a Štěpán Chráskovi přidali ke svým
kilometrům tu a tam i hlubokou dračí orbu. Za usměvavého domácího draka a
za několik perfektních kolmých startů svého svěřence získali cenu Jindřiška a
Fanda Vlčkovi. Za nejzamotanějšího draka byly oceněny Valerie Volfová a M.
Středová. Pomáhal i malý Matěj.
Pochvala za naběhané kilometry patří úplně všem soutěžícím. Teplé
odpoledne nalákalo k příjemnému posezení zúčastněné i přihlížející, a tak si
děti mohly v pohodě smlsnout něco z připraveného pohoštění i pár drobností
z balíčku ze soutěže.
Za OÚ E. Lokvencová

Dětské loutkové představení
V neděli 8. 11. se konalo v sále OÚ Zábrodí
představení loutkového souboru Radost z Náchoda.
Děti nejprve shlédly příběh Kašpárka a obra Bonifáce
a ve druhém a třetím vstupu pohádku o unesené
princezně, o čarodějnici, která se uměla proměnit v
čerta, a o šibalském Kašpárkovi.
Ten bystře prohlédl čarodějnická kouzla, vyplatil
proutkem čarodějnici a osvobodil uvězněnou
princeznu z náchodského zámku.

V přestávkách na děti čekala prezentace
knížek obou našich knihoven, ale závěrem i
hádanková soutěž s písničkami z pohádek.
Andulka Krejsková dětem zahrála a zazpívala
asi deset písniček z filmových pohádek. Děti
pozorně poslouchaly a opravdu uhodly i
několik nesnadných ukázek. Soutěž uváděl náš
zábrodský
knihovník
Milan
Krejsek.
Děkujeme našim knihovníkům za iniciativu.
Za OÚ E. Lokvencová
Taneční večery
Od informativní schůzky 4. září uplynuly právě čtyři
měsíce a sympatický pár Mirka a Petr Formanovi mohli
na závěrečném předvánočním večírku 4. 12. vyvést své
první absolventy historicky prvních tanečních setkání na
naší obci. Tyto večery navštěvovalo průběžně 6 – 8 párů,
které se učily základům standartních a latinských tanců,
jako např. valčíku, polky, waltzu, tanga, foxtrotu, jivu,
chachi a rumby.

Probíhaly vždy v pátek, jednou za dva týdny,
v neformálním až rodinném ovzduší společenského sálu
OÚ v Horních Rybníkách.
A kdo ještě nenašel ten správný čas nebo tu pravou
dávku odvahy prověřit své taneční vlohy či dovednosti,
určitě se můžete naladit na další pokračování nejen
základního kurzu, ale i kurzu pro pokročilé tanečníky.
Na setkání při tanci se těší Mirka a Petr Formanovi.
E. Lokvencová

Vítáme tě děťátko,
vítáme tě mezi sebe,
neseme ti pozdravení,
každý z nás, tak jak to svede.

Já tě vítám za kytičky,
já tě vítám za včeličky,
já tě vítám za veverku,
já za ptáčky a rybku ...

Vítání občánků
Ve sváteční nedělní odpoledne 22. 11. se konalo letošní druhé vítání občánků v prostorách OÚ Zábrodí
v Horních Rybníkách. V úvodu vystoupily se svým programem děti z naší MŠ pod vedením p. ředitelky
P. Dlauhoweské a p. učitelky Kristýny Pidané, aby uvítaly nové občánky naší obce. Dětem se program
velmi zdařil. Postupně se představili:
Filip Hubka – rodičů Jiřího Hubky a Veroniky Mesnerové,
Lilien Jirásková – Lukáše a Lenky Jiráskových,
Alena Tyčová – Ondřeje a Venduly Tyčových,
Jakub Demjanovič – Matouše a Michaely Demjanovičových,
Sabrina Znina – Zieda a Silvie Zninových a
Ondřej Dvořáček – Ondřeje Dvořáčka a Moniky Tupcové.
Rodiče a celé rodiny tuto nevšední chvilku oslavili v příjemně vyzdobeném sále. Vyslechli slavnostní
proslov pana starosty i upřímné blahopřání. Ve své řeči p. starosta vyzdvihl nezastupitelnou úlohu obou
rodičů při výchově nových občánků, nezměrnou péči, potřebu trpělivosti i obětavé lásky, kterou děti tak
citlivě vnímají.
Obřadem provázela paní učitelka Drahomíra Bartošová. Rodiče pro své děti již tradičně obdrželi dárek dle
vlastního výběru v hodnotě 1.500 Kč, maminky kytičku a všichni – pozvání k malému pohoštění.
Za OÚ E. Lokvencová

Rozsvícení vánočního stromu
Neděle 29. 11. byla první adventní nedělí roku
2015. Ráno bylo ještě vskutku pohádkově bílé, ale
přeháňky na sebe nenechaly dlouho čekat. Odpoledne
začalo sněžit s deštěm. Nic naplat,
v tomto zádumčivém počasí se nesl i slavnostní
podvečer i rozsvícení vánočního stromku. Děti
odpočítaly poslední vteřinky před rozsvícením – a
stromek modře zazářil. S ním i dětské oči. Recitovalo
se a zvesela zpívalo o čertech, Mikuláši i o
nadcházejícím vánočním čase. Zazněla sváteční
hudba v podání žesťového seskupení Scholasticus
pod vedením ředitele ZUŠ v Broumově pana Štěpána
Přibyla a mnoho dalších vánočních písní a koled
zahraničních i českých autorů. Majestátný zvuk žesťů se nesl těžkým mlhavým tichem a poté rozzářil celý
sál OÚ. Zde zaznělo dalších asi sedm skladeb.
Napjaté očekávání příchodu pana Mikuláše
s čertovskou družinou bylo uvedeno básničkami
a písničkami, které jsme si mohli všichni zazpívat
sborově z listu. Pan Mikuláš si s každým z dětí
pohovořil, vyslechl svědomitě naučenou básničku

a na utvrzení slibu dětí, že budou trpělivé, hodné, budou
si uklízet, čistit zoubky, včas dělat úkoly a nebudou si
vymýšlet výmluvy a nebo dokonce lhát, si s panem
Mikulášem upřímně podali ruku. Odměnou byla dětem
nadílka z rukou andílků a adventní kalendář. Společně
jsme panu Mikuláši a jeho vyparáděné družině
poděkovali za návštěvu a rozloučili jsme se.
Děkujeme i obsluze kuchyně, díky níž jsme rozsvícení stromku absolvovali všichni bez újmy na zdraví.
Horký svařáček i vánoční punč přišly vhod.
Za OÚ E. Lokvencová

Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s několika zajímavostmi, které se udály za třetí čtvrtletí roku 2015. S ohledem
na to, že nám třetí čtvrtletí začalo prázdninami, tak naše aktivita nebyla tak velká. V měsíci červenci
jsme prováděli údržbu techniky a vybavení na schůzkách, které probíhaly ve zbrojnici.
V srpnu byla činnost obdobná, jako v červenci. Mezi zpestření tohoto měsíce patřily dvě akce. První
z nich byla hned 1. 8. svatba velitele sboru Jakuba Středy a Moniky Kosinkové. Členové sboru
připravili několik humorných atrakcí. První bylo společné manželské řízení autíčka na dálkové
ovládání (jeden ovládal jízdu dopředu a dozadu a druhý ovládal řízení autíčka do stran). Autíčkem se
musel projíždět připravený slalom. Druhým překvapeným byl novomanželský přelet nad Alpami (tuto
atrakci zajistilo několik lahviček Alpy a několik silných členů, kteří nesli lavičku s novomanželi).
Touto cestou bych moc rád poděkoval za připravené překvapení, které se moc povedlo. Druhou akcí
byl v úterý 11. 8. vyhlášený poplach jednotce a my vyjížděli na spadlou větev z dubu, která byla spadlá
na kiosek, předzahrádku
a udírnu v Hospodě u Prouzů v Zábrodí. Na výjezdu jsme spolupracovali s kolegy z HZS Velké Poříčí.
Větev byla nalomená a zůstala zhruba ve výšce 10m. Díky výškové technice došlo k odříznutí větve,
které provedli kolegové z HZS. Členové naší jednotky se podíleli v následném rozřezání a odklizení
dřeva
z předzahrádky a pozemní komunikace. Další naší prací, a to neméně potřebnou, bylo řízení dopravy
v místě práce, chvíli musela být dokonce doprava úplně uzavřena. Tohoto výjezdu se účastnilo 8 členů
jednotky PO, která je složená z členů SDH Horní Rybníky a SDH Zábrodí.
Naší největší zářijovou akcí bylo taktické okrskové cvičení, které proběhlo v areálu ZD Žernov v prostorech

kravína ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Témat cvičení bylo spousta a bylo se také na co dívat.
Jedním
z témat bylo hašení hořících kapalin. K tomuto tématu byla připravena ukázka hašení hořícího stolního
oleje, kde bylo i předvedeno co se stane, když se do hořícího oleje nalije voda. Dále jsme probírali
použití
a výrobu požární pěny, zde jsme si předvedli výrobu střední a těžké pěny. Dalším zajímavým tématem
bylo jištění hasiče při zásahu ve výšce. Na konec jsme probírali řazení vozidel u zásahu. Celým
školením prováděl bratr Pinkava Zdeněk ml. Cvičení i ukázky byly moc zajímavé.
Na závěr bych ještě rád zmínil, že se v letních měsících dvěma rodinám našich členů narodily děti.
Blance a Petru Mojžíšovým se 26. června narodil syn Petr a Míše a Matoušovi Demjanovičovým se 7.
srpna narodil syn Jakub. Oběma rodinám přejeme, aby jim děti dělaly jen radost a byly zdravé.
Jakub Středa
Velitel SDH Horní Rybníky
Velitel JPO Zábrodí

Zásah JPO – Hospoda u Prouzů Zábrodí 11. 8. 2015

Taktické cvičení okrsku Lhota za Č. K. 21. 9. 2015

Informace z KHK
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
(„kotlíkové dotace“) z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám
- majitelům
rodinných
domů
prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z Operačního programu
Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude
výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
kotel na pevná paliva,
tepelné čerpadlo,
plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření
provést: instalaci solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV (pouze v kombinaci
s výměnou hlavního zdroje tepla) a
„mikro“ energetická opatření ke snížení
energetické náročnosti objektu. Těmito se rozumí:
zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení
stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí
zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda
apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken,
výměna vstupních a balkonových dveří, instalace
těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů
vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za
izolační dvojskla.
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou
dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou
být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP
bude činit:
 70 % v případě pořízení kotle
spalujícího pouze uhlí
 75 % v případě plynového
kondenzačního
kotle
a
kombinovaného
kotle
(uhlí + biomasa),
 80 % v případě tepelného čerpadla,
příp. kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že
je výměna kotle realizována v obci, která byla

střednědobou strategií ochrany ovzduší označena
jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká
těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město
(HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice,
Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová
Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány
náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory,
zejména pak:
stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle,
resp. solární termické soustavy,








stavební práce, dodávky a služby
související s realizací nové otopné
soustavy nebo úpravou stávající otopné
soustavy, včetně dodávky a instalace
akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem (v návaznosti na realizaci
nového zdroje tepla pro vytápění),
náklady na zkoušky nebo testy související
s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání
a
k prokázání
splnění
technických parametrů, ovšem pouze
v období do kolaudace (uvedení do
trvalého provozu),
náklady na pořízení Průkazu energetické
náročnosti budovy v případě, že je jím
prokazováno plnění klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“,
stavební práce, dodávky a služby spojené
s povinnou realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde
dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však
uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese
http://www.krkralovehradecky.cz, odkaz
„Kotlíkové dotace“.

Kam za společenským vyžitím:
Náchod: Divadlo Dr. J. Čížka:
So 19. 12. v 15 hod. Vánoční zvoneček vypravuje, klasická činoherní pohádka Liduščina divadla
Praha, vstupné: 60 Kč
Ne 20. 12. v 16.30 Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše s J. Zelenkovou a čtveřicí
v 19.30 mladých zpěváků: I. Kousalová, M. Dolečková, F. Hořejc, Š. Růžička.
V. Hybš oslaví letos 80 let, orchest 55 let. Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Út 22. 12. v 19 hod. Cestou necestou s M. Donutilem + jeho oblíbené písničky, které nazpíval
na CD, knihy, autogr., pořádá Agent. Žídek Opava, vstup: 400, 350, 300 Kč
Ne 27. 12. v 15.30 hod. Přednáška o pouti na Filipínách, P. Jan Linhart, pořádá Římskokatolická
farnost, přednáškový sál
Připravované programy, tipy na vánoční dárek:
Čt 21. 1.
Piráti z Karibiku, přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby
Ne 31. 1.
Malina Brothers, koncert skupiny
Út 2. 2.
„Furtluftdurch tour“ zábavný pořad se Zd. Izerem a Šárkou Vaňkovou
Čt 18. 2.
Marie Rottrová, koncert
Čt 3. 3.
Sex pro pokročilé s Janou Krausovou a Karlem Rodenem, divadelní předs.
Út 22. 3.
Robert Křesťan a Druhá tráva, koncert, www.beraneknachod.cz

Kino Vesmír: Satelitní přímé přenosy:
So 19. 12. ve 14.45 hod. Mimořádný předvánoční koncert České filharmonie z Dvořákovy síně
pražského Rudolfina, dirigent Manfred Honeck, výběr vánočních
tradičně uváděných děl, vstupné: 220, 170 Kč
Ne 20. 12. v 15.45 hod. Louskáček, záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě,
vstupné: 280, 250 Kč
Ne 27. 12. v 15 hod. Tři tenoři – vánoční koncert světových pěveckých špiček z vídeňského
Koncerthaus z r. 1999, digitální záznam, účinkují: L. Pavarotti, J. Carreras,
P. Domingo, dirigent S. Mercurius, Vídeňský dětský sbor, vstupné 200 Kč
Čt 31. 12. v 17.25 hod. Silvestrovské berlínské gala 2015, sál Berlínských filharmoniků, dirigent
sir Simon Rattl, hostem slavná houslistka Anne-Sophie Mutter, vstupné 220
GVUN vás zve:
Do ne 10. 1.
Náchodský výtvarný podzim – 32. ročník přehlídky regionu, kresba,
malba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika.
Regionální muzeum Náchod:
Do ne 31. 12.
Za betlémskou hvězdou - výstava betlémů z Náchodska, Hronovska a Policka
Do 29. 2. 2016
Umění a každodennost antického Říma. Starověkou kulturu ilustrují
sádrové odlitky antických soch uložených v různých evropských muzejích
Stálá expozice :
Dějiny Náchoda a Náchodska od nejstarších dob po současnost.
Městská knihovna Náchod: Výstava
Do čt 31. 12.
Práce na papíře Milana Jíchy.
Kostel sv. Vavřince:
Ne 20. 12. v 15.30 hod. Vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia a pěv. spolku Hron
z Náchoda, vstupné: 70, 50 Kč
v 16.30 - 17 hod. Betlémské světlo
Pá 25. 12. v 15, 16, 17 hod. Živý Betlém
Pá 1. 1. v 18 hod. Novoroční ohňostroj
Červený Kostelec: Divadlo J. K. Tyla:
Ne 20. 12. v 18 hod. Česká mše vánoční Hej, mistře, koncert k výročí skladatele Jakuba Jana
Ryby ( 1765 – 1815 ), sólisté: posluchačky HAMU v Praze – Lucie
Vagenknechtová soprán, Jana Prouzová alt a členové vokálního seskupení
Gentleman Singers - Jakub Kubín tenor, Jiří Miroslav Procházka bas.
Sbory ZUŠ pod vedením E. Kubečkové: Červánek, Jitřenka a Svatojakubský
chrámový sbor

Ne 3. 1. v 17 hod. Novoroční koncert Svět lásku má, účinkují všechna oddělení sboru ZUŠ,
sbormistrině E. Kubečkové, akord. orchestr Musica harmonica, Akorďáci
So 9. 1. čas neuveden Zlomatka, provokativní tragikomedie, v hlavní roli Jitka Smutná, uvádí
Divadlo v Řeznické Praha, vstupné: 390, 370, 350 Kč
So 6. 2. - // Koncert Pavla Žalmana Lohonky, český folk, vstupné 190 Kč
Čt 25. - 28. 2.
Divadelní festival 2016, permanentka: 300 Kč, pro držitele hudebního nebo
dětského předplatného 250 Kč
So 26. 3. - // Stará dobrá kapela, komedie DS NATAHU Č. Kostelec, autor: J. Hubač,
režie: J. Brož, příběh o srazu abitur. píseckého gymnázia po 50-ti letech.
So 2. 2. - // 6 na chodníku, koncert, zpívá Lucie Peterková a Tomáš Peterka, 100 Kč
So 9. 4. - // Musíme si pomáhat, divadlo na Jezerce Praha, vstupné: 390, 370, 350 Kč
So 14. 5. - // Upokojenkyně, kom.z prostředí domova pro seniory, Divadlo VAD Kladno
Divadelní předplatné:
930, 900, 870 Kč, pro nové předplatitele prodej od 12. 12.
Hudební předplatné:
499 Kč, prodej od 1. 12.
Dětské divadelní předplatné: 150, 250 Kč, prodej od 1. 12., více na www.mksck.cz
Představení pro děti:
Ne 24. 1. v 16 hod. Jak se Honza učil čarovat, divadlo Pohádka Praha, vtipné dialogy,
písničky, pohádkový muzikál. Určeno divákům od 3 let, 60 min.
Ne 20. 3. v 15 hod. Jak se holky Uhlířovy v pekle napravily, DS Jiráskova d. Hronov,od 3 let
Různé:
So 26. 12. v 17 hod. Půjdem spolu do Betléma, vánoční koledy v podání Kostelecké
cimbálové muziky, chrám sv. Jakuba v Č. Kostelci
Čt 31. 12. v 10 hod. XV. Silvestrovský sjezd na čemkoli, setkání na vlastní nebezpečí
So 9. 1.
Tříkrálová sbírka 2016 Pomáhejme lidem v nouzi, 65 % výtěžku bude
věnována na činnost Oblastní charity v Č. Kostelci, zbývajících 35 % bude
odesláno na konto Charita Č. republika hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/
Brodíkova půjčovna karnevalových kostýmů pro děti i dospělé. 200 kostýmů, tel. 739 445 762
Z regionu: Hronov:
So 19. 12. v 18 hod. Vánoční tulení kapely Heebie Jeebies, další účinkující: Warování, ATD,
Michal Šeps s kapelou Tewahedo Mom, vstupné: 180 Kč, v ppr. IC Hronov
150 Kč, 491 483 646, sál Josefa Čapka
Út 22. 12. v 17.15 hod. Lední show Tanec vloček, program dětského krasobruslařského oddílu
Hronov, nově otevřeného od září, Wikov aréna
Rtyně v Podkrkonoší:
St 24. 12. ve 22 hod. Koletova hornická hudba hraje vánoční koledy, nádvoří staré rychty
Pá 25. 12. v 17 hod. Malý vánoční koncert, kostel sv. Jana Křtitele, vystoupí seskupení Schóla
a komorní orchestr Gaudium Musica, večerem provází P. Staněk

Zubní pohotovost
20.12. a 29.12.
24.12. a 25.12.
26.12. a 27.12.
01.01.2016
02.01. – 03.01.
2016

MUDr. Vlasta Hýblová
MUDr. Alois Vejmola
MUDr. Ludmila Jánská
MUDr. Jana Vaňková
MUDr. Jan Klimek

Hálkova 367,
Náchod
Palackého 20, Náchod

491 428 636

ZŠ TGM, Bartoňova,
Náchod
Sokolská 215,
Červený Kostelec
Českých bratří 407,
Náchod

491 421 604

491 424 524

491 463 421
491 427 603

Sokol Zábrodí

Tým předpřípravky pracuje pod asistenčním vedením pana Michala Justa. Oddělení Starší
přípravky vede pan trenér Jiří Matějovic.
Tým Mladší přípravky je složen ze šesti děvčat a pěti chlapců. Hlavním trenérem je Jiří Brož,
asistentkou paní Hana Vacková. Další tým je složen jen z děvčat, 10-ti hráček, které hrají většinou
přátelská utkání. Tým Mladších žáků trénuje pan Petr Duchatsch.

Převzato odjinud
Ne všude nosí dárky Ježíšek…
S Vánocemi a rozdáváním dárků je spojen velký počet postav. Mezi ně patří sv. Mikuláš
(St. Nicholas) i postavy od něj odvozené – anglický Santa Claus, francouzský Père Noël, nizozemský
Sinterklaas či německý Weihnachtsmann. Ve střední Evropě rozdává dárky Christkind čili Ježíšek,
v Rusku Děda Mráz, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek Jultomten, v Norsku jiný
skřítek Julenissen.
Celosvětově nejznámější je dnes červeně oblečený Santa Claus. Jméno Santa Claus lze vysledovat
zpět do holandského výrazu Sinterklaas, což je jednoduché pojmenování pro sv. Mikuláše. Mikuláš
byl biskupem z Myry, v současném Turecku, během 4. století. Mimo jiné byl známý péčí o děti,
štědrostí a dáváním dárků. Jeho svátek je 6. prosince. Bývá slaven v mnoha zemích obdarováváním
rodiny a blízkých.
Saint Nicholas je tradičně představován postavou v biskupském oděvu doprovázenou pomocníky.
Vyžaduje (po svých pomocnících) informace o chování dětí v průběhu minulého roku před
rozhodnutím, zda si zaslouží dárek, nebo ne. Do 13. století byl svatý Mikuláš dobře znám
v Nizozemsku a zvyk dávat dary v jeho jméně se rozšířil na další části střední a jižní Evropy. Během
reforem v 16.–17. století mnoho protestantů změnilo jméno postavy, která nosí dárky, z Ježíška
neboli Christkind na anglosasky deformovanou verzi Kris Kringle, a bylo změněno datum rozdávání
dárků z 6. prosince na Štědrý den.
V moderní době populární postava Santa Clause byla nicméně vytvořena ve Spojených státech,
konkrétně v New Yorku. Během několika následujících let se ze z ctihodného biskupa St. Nicholase
stal Father Christmas (Otec Vánoc), muž silné postavy, v červeném plášti, se saněmi a soby.
Nast Thomas kreslil nový obraz Otce Vánoc každoročně pro Harper's Weekly Magazine, počínaje
rokem 1863. Je autorem pojmenování Santa Claus, což je smíšenina holandského Sinterklaas a
německého Sankt Niklaus. Ke zvýšení známosti a popularity Santa Clause ve Spojených státech
významně přispěla firma The Coca-Cola Company, která jej hojně vyobrazovala ve svých vánočních
inzerátech mezi lety 1931 až 1964. V některých kulturách Santa Clause doprovází Knecht Ruprecht,
nebo Černý Petr. V jiných verzích elfové vyrábějí hračky. Jeho žena bývá pojmenována Mrs. Claus.
Father Christmas (také česky Duch Vánoc), je zobrazován jako veselý, dobře živený, vousatý muž,
který zosobňuje ducha dobré nálady na Vánoce. Svým vzezřením tak předcházel symbolu, kterým je
Santa Claus. Nejprve byl zaznamenán na počátku 17. století v Anglii, kde byl ale spojován se sváteční
náladou, bujarou veselostí a opilostí spíše než s rozdáváním dárků. Ve viktoriánské Británii byl jeho
obraz přepracován tak, že odpovídá Santa Clausovi.

Francouzský Père Noël se vyvinul z podobného zdroje, případně přijetím obrazu Santa Clause.
V Itálii se Babbo Natale chová jako Santa Claus, zatímco La Befana je nositelkou darů a přichází
v předvečer Zjevení Páně. Říká se, že La Befana měla přinést Ježíškovi dárky, ale ztratila se na cestě.
Teď přináší dárky pro všechny děti.
Tradice v několika latinskoamerických zemích praví, že Santa Claus dělá hračky a pak je dává
Ježíškovi, který je tím, kdo ve skutečnosti roznáší dárky do dětských domovů. Tato verze je smířením
tradiční náboženské víry a ikonografie Santa Clause importované ze Spojených států.
V Jižním Tyrolsku (severní Itálie), Rakousku, České republice, jižním Německu, Maďarsku,
Lichtenštejnsku, na Slovensku a ve Švýcarsku přináší dárky Christkind (Ježíšek v češtině, Jézuska
v maďarštině a Ježiško ve slovenštině).

Řecké děti dostávají dárky od svatého Basila na Silvestra, v předvečer liturgické slavnosti tohoto
světce. Německý St. Nikolaus není totožný s Weihnachtsmannem (který je německou verzí Santa
Clause nebo Otce Vánoc). St. Nikolaus nosí biskupský oděv a stále přináší drobné dárky (obvykle
bonbóny, ořechy a ovoce) 6. prosince a je doprovázen Knechtem Ruprechtem.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Vybíráme tajenku ze školních perliček.

ZADÁNO DĚTEM

Vyluštění na závěrečné straně.
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