lahopřejeme k narozeninám
V měsíci červnu 2015 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:

62 let pan
68 let pan
70 let paní
76 let paní
78 let paní
79 let paní
80 let pan
81 let pan
83 let paní

HORÁK Jiří z Horních Rybníků
JIRKA Ladislav z Končin
VOJTĚCHOVÁ BOŽENA z Končin
KRÁLOVÁ JAROSLAVA z Horních Rybníků
MACHOVÁ Libuše ze Zábrodí
STŘEDOVÁ Anna z Končin
FILLA JAN z Horních Rybníků
VYHNÁLEK Karel z Končin
MERTLÍKOVÁ Milena z Končin

V měsíci červenci 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

60 let pan
65 let paní
66 let pan
67 let paní
71 let pan
73 let pan
73 let paní
74 let pan

MERTLÍK Vladimír z Končin
PŘÍBKOVÁ Ivana z Horních Rybníků
PŘÍBEK Martin z Horních Rybníků
FORMANOVÁ Magda z Horních Rybníků
NAVRÁTIL Jaroslav z Horních Rybníků
FORMAN Karel z Horních Rybníků
NEUMANNOVÁ Anna z Končin
WOLF Milan z Končin

V měsíci srpnu 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

65 let pan
68 let paní
69 let pan
69 let pan
77 let pan
91 let paní

JIRÁSEK Václav z Horních Rybníků
HANUŠOVÁ Helena z Horních Rybníků
VOLHEJN Pavel z Horních Rybníků
DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
KOLLERT Miloš z Horních Rybníků
JIROUŠKOVÁ Marie z Horních Rybníků

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi a Obecnímu úřadu za věcné a květinové dary k mým narozeninám.
Ludmila Hornychová, Zábrodí
Srdečně děkuji touto cestou OÚ Zábrodí, jeho zástupcům za dárky, květiny a blahopřání
k mým narozeninám.
Jarmila Hanušová, Končiny
Děkuji zástupcům obecního úřadu za květiny, dárky a milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Ludmila Martinová, Končiny
Srdečně děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za blahopřání k narozeninám. Děkuji za milou návštěvu
zastupitelům obce, květiny a dárky.
Jana Špeldová, Horní Rybníky
Děkuji zástupcům obecního úřadu, za milou návštěvu, květiny a balíček u příležitosti mých
narozenin.
Anna Soumarová, Zábrodí
Děkuji OÚ za posezení u příležitosti MDŽ a Dne matek za krásný i zábavný program
u kávy a hlavně za výbornou večeři, kterou nám uvařil starosta obce Jan Dlauhoweský a jeho pomocníci.
Patří jim velké poděkování.
Monika Kosinková, Končiny

ZPRÁVY Z OBCE
Den otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu zrekonstruované budovy mateřské školy
Horní Rybníky se bude konat dne 15. srpna 2015 od 14.00 hodin.
O programu budete informováni v letáku a na webových stránkách obce.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Jan Dlauhoweský
Zápis do mateřské školy Horní Rybníky
se uskuteční dne 24. 8. 2015 od 8,00 do 15.00 hodin v budově mateřské
školy Horní Rybníky.
K zápisu je nutné přinést potvrzení o očkování dítěte od dětského lékaře.
Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
Žádost bude možné stáhnout od 1. 8. 2015 z webu obce Zábrodí (www.zabrodi.cz),
nebo ji najdete na poslední straně tohoto zpravodaje.
Dále k zápisu přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
a rodný list dítěte.
Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční 27. 8. 2015 v 15.30 hodin v budově MŠ Horní Rybníky.
Těším se na Vás
Petra Dlauhoweská
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Pronájem obecních bytů od 1. 9. 2015
Obec Zábrodí nabízí pronájem obecních bytů. Informace na tel: 491 465 113.
Byt č. 2.1 o výměře 45,4 m²
Byt č. 3.4 o výměře 47,9 m²
Byt č. 2.3 o výměře 35,2 m²
Byt č. 3.5 o výměře 60,7 m2
Byt č. 2.2 je určen jako kancelář a příruční sklad pro MŠ.

Půdorys 2.np

Půdorys 3.np
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
15. 6. 2015
Starosta zahájil v 19,05 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a
konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek.
V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné
s připraveným programem jednání a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program
jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva Lokvencová,
Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu obce k 31. 5. 2015
Záměr obce o pronájmu obecních bytů
Nájemní smlouva pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Horní Rybníky“
Smlouva č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Zábrodí“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o.
Různé
Diskuse
Závěr

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 5. 2015 – čerpání rozpočtu
Výdaje schválené: 12 842 890,-Kč
Čerpané: 6 692 236,57 Kč
Příjem schválený: 7 239 800,-Kč
Skutečné: 2 355 553,79 Kč
Stavy na účtech: ZBÚ 2 766 024,57 Kč, TV KB 21 624,31 Kč, ČNB 519 587,82 Kč.
Obec obdrží dotaci ve výši cca 413 000,-Kč na kompostéry a cca 800 000,- Kč na zateplení budovy
MŠ.
2. Záměr obce o pronájem obecních bytů
Obec je majitelem 5 bytů v budově čp. 29 v části obce Horní Rybníky. Jeden byt bude sloužit jako
kancelář a příruční sklad na pomůcky pro Mateřskou školu Horní Rybníky. Další 4 byty se budou
pronajímat. Zájemci o pronájem bytů pošlou žádost na OÚ Zábrodí a mohou si domluvit prohlídku bytů.
Jednotlivé žádosti budou posuzovány zastupiteli obce při poradních zasedáních jednou měsíčně. Starosta
obce sepíše následně nájemní smlouvu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru obce k pronájmu obecních bytů a p o v ě ř u j
e starostu obce k podpisu nájemních smluv.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/15/6/2015 bylo schváleno
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3. Nájemní smlouva pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Horní Rybníky“
Obec Zábrodí pronajme Mateřské škole Horní Rybníky prostory v 1.NP v budově čp,.29, byt č 2.2 v 2 NP
, který bude sloužit jako kancelář, příruční sklad pro pomůcky a sociální zařízení pro zaměstnance. Dále
pozemky p.č. -65, 346 a 1114 v kú. Horní Rybníky. Pronájem je stanoven na částku 1 000,-Kč měsíčně tj:
12 000,-Kč ročně, se splatností ve dvou splátkách.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nájemní smlouvu pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Horní
Rybníky“
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/15/6/2015 bylo schváleno
4. Smlouva č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Zábrodí
Obec obdrží od SFŽP dotaci ve výši 22 949,-Kč a dotaci ze státního rozpočtu dle Rozhodnutí MŽP
ev.č. EDS/SMVS 115D242002587 ve výši 390 133,-Kč. Kompostéry jsou již u RD a štěpkovač je
uložen v HZ Zábrodí a je k dispozici po tel. dohodě s panem Habrem. Zapůjčení je bezplatné.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/15/6/2015 bylo schváleno
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o.
Dodatek č. 2 se týká prodloužení termínu ukončení díla „Rekonstrukce MŠ“ a to do 30. 6. 2015.
Termín „Zateplení MŠ“ se nemění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/15/6/2015 bylo schváleno

6. Různé
 Den otevřených dveří MŠ je plánován na 15. 8. 2015
 Mateřská škola bude mít 4 zaměstnance. Na základě statistiky narozených dětí v předchozích
letech jsme předpokládali, že MŠ bude plně obsazena dětmi z naší obce.Rodiče předškoláků však
nechávají děti ve školkách, kde si již zvykly.Proto bude naše MŠ přibírat i děti z Červeného
Kostelce. Budeme zajišťovat svoz dětí do MŠ.Bude se jednat o placenou službu.
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 Proběhl konkurs na ředitelku MŠ Horní Rybníky.Výběrová komise, ve složení Ladislav Jiroušek a
Gabriela Jirková za obec Zábrodí,Mgr.Radomíra Bartošová za Českou školní inspekci,Bc.Iveta
Lukešová za KÚKHK a Mgr.Milena Liskovská-Turková jako odborník řízení v oblasti školství,
posoudila odbornou a kvalifikační způsobilost uchazečky a doporučila jmenovat Bc.Petru
Dlauhoweskou do funkce ředitelky Mateřské školy Horní Rybníky .
Tato byla jmenována s platností jmenování od 24. 8. 2015.
 Paní Hejnová a pan Doležal poslali dopis starostovi Červeného Kostelce, který nám jej přeposlal.
Dopis se týká ohňostrojů na rybníku Brodský. Jejich provoz narušuje klid zvířat. A pokud o něm
nejsou jejich majitelé informováni, ani je nemohou zabezpečit.
Bylo ujednáno s panem Hrstkou, že týden před konáním ohňostroje bude informovat OÚ a osobně
zajde za panem Doležalem a paní Hejnovou a informuje je o jeho konání.
 Část pozemku pod komunikací okolo OD Impro , je na pozemku rodiny Vajsarových. Obec
nabídla odkoupení pozemku, nebo výměnu v rámci KoPÚ. Majitelé s těmito návrhy nesouhlasí a
chtějí jednat o nájmu.Bude probíhat další jednání .
 Obecnímu úřadu byl přeposlán městským úřadem v Červeném Kostelci anonym, který byl vhozen
do schránky podatelny na Městský úřad v Červeném Kostelci. Anonim upozorňuje na neoznačený
zpomalovací retardér u čp.125 na Končinách.Obec doplní dopravní značení.
7. Diskuse
8. Závěr
Starosta obce popřál všem přítomným klidné prožití prázdnin a ukončil jednání v 19,50hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

……………………………
Jiří Matějovic

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 15. 6. 2015 Burdychová Drahomíra
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TANEČNÍ VEČERY
V HORNÍCH RYBNÍKÁCH
Rádi tančíte? Chcete si připomenout své taneční umění, které jste se v
kurzech učili? Nemáte doma dostatek místa, chcete si zatančit a chybí Vám k
tomu ta pravá atmosféra? Chcete se připravit na plesovou sezónu a sejít se s
přáteli nad sklenkou vína.
Jedinečná příležitost, kde si můžete zatančit všechny známé společenské
tance, jako např. waltz, foxtrot, tango, valčík, polku, blues, rumbu, cha-cha,
jive.
Pak neváhejte a přijďte se pobavit a zatančit si v rytmu společenských
tanců.
 Kdy: od 18. září 2015 (1x za 14 dní) pátek od 20.00 hod.
 Kde: Obecní úřad v Horních Rybníkách
 Informační schůzka 4. 9. 2015 od 20.00 hod. v sále OÚ
 Předpokládaný počet lekcí
 Společenské oblečení neformální
 Hudba reprodukovaná
 Vstupné dobrovolné

Těší se na Vás manželé Formanovi
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: mirkaformanova@seznam.cz tel: 731 408 900
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Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky za rok 2015
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás rád seznámil s naší činností za první pololetí roku 2015.
Začátkem ledna se konala Valná hromada, na které jsme hodnotili rok 2014 a sestavovali plán
činnosti na rok 2015. Jedním z hlavních úkolů Valné hromady bylo zvolení nového výboru SDH, který
má funkční období na pět let. Valná hromada schválila předložený návrh kandidátů, ze kterých vzešel
následující výbor: starosta SDH Jirásek Pavel, náměstek starosty SDH Demjanovič Matouš, velitel SDH
Středa Jakub, zástupce velitele SDH Válko Petr, jednatel SDH Hojný Michal, hospodář SDH Rýdl
Jaroslav jun., člen výboru Nič Václav, revizor účtu Rýdl Jaroslav. Na naše pozvání dorazili polští
kolegové z Tarnówa. V průběhu oficiální části byly předneseny zprávy starosty sboru, velitele sboru a
jednotky požární ochrany, hospodáře a revizora účtu. Následovala diskuze a volná zábava s připraveným
pohoštěním.
V polovině února jsme měli dvě akce. V pátek 13.2. Valnou hromadu Okrsku hasičů Červený
Kostelec a v sobotu 14. 2. pomoc na obecní zabijačce v Zábrodí. I na Valné hromadě okrsku byly hlavním
bodem volby do nového výboru.
Na obecní zabijačce jsme vypomáhali s
průběhem akce, kde bylo zapotřebí. Na pozvání dorazili
také kolegové z polského Tarnówa. Předposlední
únorovou sobotu jsme vyrazili do polského Tarnówa,
kam jsme byli pozváni na Valnou hromadu OSP
Tarnów. Vyslechli jsme si zprávy vedení sboru a
následovala zábava, ve které jsme si navzájem
popovídali při dobrém jídle a pití. Navštívili jsme
místní hasičskou zbrojnici a prohlédli si doplněné
výjezdového vybavení. V dobré náladě jsme se domů
vrátili po půlnoci.
V úterní odpoledne 17. března byl naší jednotce
vyhlášen poplach a my vyjížděli na požár rekreační
chatky k rybníku Špinka. Při našem příjezdu již na místě zásahu pracovali jednotky HZS Velké Poříčí,
JSDH Červený Kostelec (s družstvy Červený Kostelec – město, Lhota za Červeným Kostelcem, Stolín) a
JSDH Horní Radechová. Ihned po příjezdu jsme se
zapojili do prací, které nám dal velitel zásahu. Po
odjezdu všech jednotek jsme zůstali na místě a
prováděli požární dozor na místě zásahu, který nám
končil ve středu v 7 hodin ráno. Ještě v podvečer v
době práce vyšetřovatele příčin požárů došlo k
menšímu zahoření, které jsme uhasili pomocí naší
techniky. Rád bych poděkoval členům jednotky, kteří
prováděli dozor do středečního rána.
Další březnovou akcí byl Strojnický den, který se
konal na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Ze strany
příslušníků HZS pro nás byl připraven pěkný program a
my jsme byli mimo jiné seznámeni s novou technikou,
která je na stanici ve Velkém Poříčí, a díky probíhajícímu kurzu ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel jsme měli možnost si prohlédnout speciální kontejnerový nosič, který je vybaven pro hromadné
havárie, závaly a sesuvy půdy.
Duben jsme začali školením a to Velitelským dnem, který proběhl opět na stanici HZS ve Velkém
Poříčí. Připravený program nás tolik nenadchl, protože jsme probírali hlavně dokladovou agendu, kterou
musí každá jednotka mít. Nicméně i tyto věci je potřeba znát a je lepší si je opakovat, i když to není tak
zajímavé jako práce s technikou.
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V polovině dubna jsme provedli úklid příkopů v obci. Na úseky od kopce „Červeňák“ po
křižovatku „Rozcestí“ a rybník „Havlák“ bylo nasazeno několik skupinek (v úseku od hasičské zbrojnice
Horní Rybníky po rybník „Havlák“ byla nasazena
skupinka tvořená převážně dětmi), které dávali odpad do
pytlů a ty jsme následně svezli.
V sobotu 17. dubna jsme prováděli zátah
novomanželům Demjanovičovým (Míša Rýdlová a
Matouš Demjanovič). Připravili jsme si pro ně „hašení
požáru“ (hořící hranička, která se musela uhasit pomocí
ruční džberové stříkačky), stříhání srdíčka a přebalování
panenky.
V předposledním dubnovém týdnu proběhly
tréninky na blížící se pohárovou soutěž v požárním
útoku. V sobotu 25. dubna proběhlo u Jirásků opékání
párků a špekáčků. Tato akce byla hlavně pojata jako
poděkování těm, kteří se podíleli na úklidu příkopů.
V pondělí následovala brigáda na stavění hranice
pro pálení Čarodějnic na hřišti.
Poslední dubnové odpoledne jsme se účastnili na
pomoci při stavění „Máje“ a prováděli požární dozor při
pálení Čarodějnic.
První květnovou sobotu jsme pořádali
pohárovou soutěž v požárním útoku družstev
„O pohár starosty obce Zábrodí“. Tato soutěž je
spojena se soutěží okrsku. Letošní velkou novinkou
bylo rozdělení soutěží a tak se každá soutěž běžela na
jeden pokus. Jako první se začínalo naší pohárovou
soutěží dle pravidel požárního útoku, po odběhnutí naší
soutěže následovala okrsková soutěž, kde se jednalo o
požární útok, který se svými pravidly přibližoval útoku
dle cvičebního řádu. I přes to, že v týdnu nebylo moc
pěkné počasí, tak se sobotní odpoledne vydařilo jak s
počasím tak i se soutěží. Na soutěž dorazilo 7 družstev
mužů a 1 družstvo žen. Kategorii mužů v pohárové
soutěži vyhrálo družstvo z Řešetovy Lhoty a družstvo
žen ze Lhoty za Červeným Kostelcem. V okrskové
soutěži vyhrálo kategorii mužů družstvo ze Žernova a v
kategorii žen družstvo ze Lhoty za Červeným
Kostelcem. Náš sbor nastoupil v obou soutěžích v
kategorii Mužů. V naší pohárové soutěži jsme obsadili
páté místo a v okrskové soutěži jsme skončili na místě
sedmém. Na konci května jsme pomáhali obecnímu
úřadu s pořádáním traktoriády a Dětského dne.
Začátkem června se pět členů naší jednotky účastnilo kvalifikačních kurzů v Ústřední hasičské
škole v Bílých Poličanech. Tyto kurzy byly zapotřebí pro zařazení členů jednotky na posty velitelů
družstev a strojníků. Velitelského kurzu se účastnili Habr Petr a Nývlt Josef. Strojnického kurzu se
účastnili Branda Lukáš, Demjanovič Matouš a Vlček Jaroslav.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na výše popsaných akcích podíleli svojí pomocí, ať už
jsou z řad hasičů a nebo mezi nás hasiče zatím ještě nepatří.
Jakub Středa
Velitel SDH Horní Rybníky
Velitel JPO Zábrodí
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Cestománie 2015
Již 14. ročník Cestománie se konal v
sobotu 11. dubna 2015 v Horních Rybníkách u
Červeného Kostelce nedaleko mého bydliště.
Cestománie je již tradiční akcí zahrnující několik
bloků zajímavých cestopisných přednášek a
filmů z atraktivních míst celého světa a zároveň
charitativní akcí, kdy se nám daří každoročně ze
samotného výtěžku a díky významné podpoře
Obce Zábrodí a našich sponzorů zajistit školné a
základní prostředky pro námi adoptovaného
indického školáka a již čtvrtým rokem navíc
podporujeme Středisko rané péče Tamtam
Praha – jediného poskytovatele terénní sociální
služby rané péče pro rodiny s dětmi se závažným sluchovým a kombinovaným postižením v ČR.
Letošní program jsme věnovali zejména 2 oblastem světa. Prozkoumali jsme oblast neklidného
Blízkého východu, jak z cestování po Izraeli, tak i z pohledu účastníka studijního pobytu v palestinském
Nábulusu. Vše doplníl pohled na perly Sýrie, které díky aktivitám radikálů islámského státu už možná
nikdy neuvidíme ...Další oblastí našeho zájmu byla divoká jihoamerická Patagonie,
procestovaná dámskou partou. Odlišný pohled na divokou přírodu Patagonie poskytl z treku po ostrově
Navarino, ležícím na jih od Ohňové země. To vše ještě jsme dochutili neobvyklým pohledem na
turistické atrakce Nepálu, který není jen o velehorách a v sedle kola pohledem filmové kamery jsme
zdolali horská sedla Dolomit ve stopách slavného závodu Giro d´Italia. Součástí programu byla i
prezentace zástupkyně Střediska rané péče TamTam paní Jungwirthové o aktivitách střediska, kterou
doplnilo krátké video a výstava posterů s několika osobními příběhy klientů střediska.
Pro aktivní účastníky byla připravena oblíbená divácká vědomostní soutěž o atraktivní ceny od
sponzorů. V rámci občerstvení jsme nabídly ochutnávku exotických pokrmů jak z Latinské Ameriky
(empanada), tak z Arabského kuchyně (hummus s pita chlebem), doplněnou o českou klasiku. K výborné
jedenáctce z pivovaru Primátor jsme nově nabídli širokou škálu nápojů Coca-Cola a dalších značek.
Občerstvili jsme tak přibližně stovku spokojených
návštěvníků,
kteří
domů
odcházeli
s cestovatelskýmí zážitky a inspirací na další cesty.
V letošním roce z výtěžku z dobrovolného
vstupného a každoroční podpoře sponzorů z řad
místních firem se nám podařil historicky nejvyšší
čistý výtěžek Cestománie ve výši 14.240,- Kč.
Veškeré finanční toky jsou kvůli transparentnosti
vedeny přes Obecní úřad a tak letos můžeme poslat
dalších 5.000,- Kč do Indie a 9.240,- Kč do
Střediska rané peče Tamtam Praha. Máme
velikou radost, že naše akce i tentokrát významně
přispívá a pomáhá dobré věci.
Velmi si vážíme dlouholeté podpory místních sponzorů Cestománie - společnosti LIGO, TF Press
a Silvagro, které nám zásadním způsobem finančně pomáhají k dosažení vyššího
výtěžku. Děkujeme Obecnímu úřadu Zábrodí, který nám každoročně poskytuje zdarma zázemí a
vybavení budovy úřadu pro konání akce a současně zajišťuje veškeré finanční toky pro maximální
transparentnost celé akce.
Václav Vencl
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Jelikož článek pana Václava Vencla, hlavního
organizátora akce, zachytil vše podstatné z průběhu
letošního ročníku Cestománie, mohu Vám
nabídnout pouze svůj pohled na prezentované
ukázky:
Tentokrát nás organizátoři provedli …
Úvod pořadu byl věnován zdejším nově
vybudovaným rozhlednám: Na Signálu – 29 m nad obcí Horní Radechová, na Žernově – 24 m,
Slavětín – 22 m - nad Markoušovicemi a rozhledně
Čáp – 13m - u Teplic nad Metují.
Tentokrát nás organizátoři provedli třemi bloky
cestopisných přednášek. Pan Petr Šupich nám
přiblížil Nepál a jeho skvosty, které utrpěly v letošním roce při zemětřesení nenahraditelné škody. Prošli
jsme oblast patřící k hlavnímu městu Nepálu – Kathman, turistické ghetto Lahore, Páteční mešitu, poutní
místo Bohyně Khálí, prohlédli jsme si jeskyně Čobaru, pevnost Bohm rok před zemětřesením, Zlatý
chrám, ledopád na Mont Everestu a národní park Nepálu.
Dominik Zerzán s námi prošel ve svém pořadu Izraelská mozaika svou první cestu do Jeruzaléma.
Navštívili jsme samotné město, shlédli zazděnou Zlatou bránu, mešitu v Al Aksá v samostatném
komplexu budov v Jeruzalémě, Skalní dóm, Olivetskou horu, Getsemanskou zahradu na úpatí této hory,
cestu 14 zastavení, Chrám Božího hrobu a jezera a prameny se sladkou vodou v okolí Jeruzaléma. Dále
podmořskou observatoř, oceanárium, národní park s kráterem Machteš Ramon (4 km dlouhý, 2 – 10 m
široký a 300 m hluboký, tvarem připomínajícím srdce). Dále jsme procestovali sever Izraele – Galilejské
jezero v blízkosti zaminovaných Golanských výšin, posvátnou řeku Jordán a pohoří Hermon.
V tomto bloku nám ještě Matěj Jungwirth svým příspěvkem přiblížil dobrovolnické zkušenosti ze
studijní cesty do Nábulusu, coby učitele angličtiny a kurátora dobrovolných aktivit, představil projekt
Hope – Naděje. Nábulus je druhé největší město na západním břehu Jordánu a významné obchodní
centrum Samarska. Mešita ve městě má tvar klíče – což symbolizuje, že v budoucnu se prý Palestinci
vrátí do Nábulusu a této mešity.
Paní doktorka Jungwirthová nám v přestávce demonstrovala na několika krátkých záznamech
chronologicky řazené ukázky práce s malou Alicí, jaké pokroky zaznamenala v komunikaci s okolím, s
paní doktorkou a při následných návštěvách Centra rané péče.
Pan Jan Peluňka představil téma Perly Sýrie, které možná již nikdy neuvidíme – z cesty po Sýrii 2010
a Libanonu. Návštěva Damašku, Palmyry, Umajjovské mešity (706 – 715), nedobytného hradu Krak de
Chevaliers – unikátního světového dědictví UNESCO, největšího mrtvého města Sýrie Apanea – Death
City, jinak historické památky z doby antiky.
Martin Šupich zvládl z Jiráskova Hronova cyklistický trek po italských Dolomiti ve stopách Girro di
Italia. Cyklistická show.
Dalším cílem naší divácké cesty se stala jihoamerická panensky divoká Patagonie projetá dámskou
partou v podání Vlasty Pazourkové. V této nepříliš hostinné krajině si děvčata zažila zatěžkávací zkoušku.
Déšť, vítr, zima, mokro … , ale nedotčená příroda. Při svém putování neopomněly ani horolezecký ráj při
přechodu z Argentiny do Chille – vrcholy Fic Roy a Elchalten. Doplněním tohoto tématu byl trek
skupinky pana Schnabla ze Santiaga de Chille do Navarina a dál nejjižnějším trekem na zeměkouli – na
Hornův mys. Cestou parta absolvovala výstupy na tamní sopky Calbuco a Sorno a potykala si se
zlověstnými hejny krvesaje patagonského (netopýra). Dostala se až na pobřeží Pacifiku. Poté se i letadlem
přemístili do Navarina a odtud nabrali směr na Hornův mys. Cílem jejich cesty se stal nevzhledný dům ale na nejjižnějším cípu zeměkoule! - který mohl hrdě nést bezútěšný název Puerto Eutanázia. Prostě po dvou
litrech vína je to psina.

Děkujeme hlavnímu organizátoru akce Václavu Venclovi a všem účinkujícím, kteří se přišli podělit o
své zážitky z cest z těch nejzajímavějších míst naší země. Pochvala patří i vzorné obsluze v kuchyni, díky
níž jsme mohli ochutnat mňamky z domácí i exotické kuchyně a další dobroty.
A kam zamíří cestovatelé příště? Nechme se překvapit.
Eva Lokvencová.
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Stavění máje a čarodějnické hrátky
Tradičního vítání jara stavěním
máje a přípravy pálení čarodějnic se
ujalo jako vždy jádro obou
hasičských sborů v čele s panem
starostou obce. Sehraný tým, kde má
již každý člen svoji úlohu, dokonale
zvládl veškeré přípravy k usazení i
samotnému vztyčení máje. Opentlený
věnec hrdě ozdobil vrchol máje a
mohlo se začít slavit. Nástup jara byl
sice nekompromisní, ale dosud
chladnější a teplotními zvraty
nevypočítatelnější. Opravdu přišel
vhod i šnýtek dobrého pití na závěr.
Účastníci stavění máje tak v dobré náladě mohli nasednout na vůz tažený koňmi a nechat se dovézt na
hřiště. Zde již mezi tím začaly úřadovat tři slavnostně oblečené ježibabí dámy za vydatné podpory celého
roje malých čarodějniček a černokněžníků.
Spustily se soutěže a hry s čarodějnými
rekvizitami. Košťata, košťátka i kocouři začali létat
vzduchem při každé soutěži. Čarodějné hrátky by
mohly trvat klidně ještě déle, neboť ježibabí dámy
s sebou přivezly spoustu drobností, ale chladný
vítr v podvečer nedovolil ani sedět dlouho v altánu
při ohni a vyslechnout si písničky v podání Jiřího
Gottwalda, Petra Formana, ani zpívající kytaru
Petra Másla. Vychutnat jsme si je mohli až v teple
kabin.
Dík všem za pomoc a organizaci, obstarání
občerstvení a zajištění bezpečnosti při této jarní
akci.
E. L.
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Oslava dne žen a svátku matek
Oslava Dne matek se již tradičně těší velké
pozornosti, protože pořadatelé této akce se
skutečně snaží nás ženy vždy něčím překvapit i
potěšit.
Letos nám přijeli zpříjemnit svátek dva
sympatičtí baristé z Truhlářské ulice v Praze
Michal Jakoubek a Frank Natabo. Zasvěceně nás
provedli světem kávy. Od historie, přes území, kde
se pěstuje ta nejkvalitnější káva – v Etiopii a
Zimbabwe Arabica, v Ugandě Robusta Anephora.
Dozvěděli jsme se o první kafírně v Londýně
otevřené r. 1652, o rozdílech a kvalitách mezi
oběma základními druhy káv – Arabica že je větší,
má přibližně 2x nižší obsah kofeinu, ale cení se pro dominantní kyselou chuť - aciditu a pro ovocnost.
70% produkce kávy je z Brazílie. Oproti zmiňovaným kvalitám Arabici, druhý druh kávy – Robusta se
cení zvláště pro svou hořkou chuť. Obsahuje více kofeinu a zrno je drobnější. Dozvěděli jsme se mnohé o
pěstování kávy – kávovník že je stále zelený
keř, pěstuje se zhruba 60 odrůd v pásmu mezi
23. a 25. jižní rovnoběžkou, kam směřuje
nejvyšší vývoz kávy –
překvapivě do
evropských severských zemí, kam směřuje
cibetková káva – 70% do USA, něco o
základních způsobech zpracování kávových zrn,
jejich úpravě – praním, polopraním, sušením –
sprayováním (aglomerací) a mražením, čímž
vzniká kávový koncentrát freeze drying, který si
nejlépe zachovává své zemní aroma. Dále jak
kávu uchovávat, kdy ztrácí svou kvalitu a jak ji
připravovat.
Vskutku zasvěcené povídání bylo završeno
ochutnávkou tohoto vzácně zpracovaného materiálu s doporučením, jaký mlýnek bychom měli používat
ke kvalitnímu mletí kávy doma - s keramickými kameny - a jakou vodou bychom měli kávu zalévat –
espresso měkkou vodou, čímž vzniká kvalitnější výluh. Úžasné povídání … Myslím, že pánové zaujali i
překvapili celou naši sešlost. Káva se připravovala
a podávala po čas celého večera společně se
zákuskem a chutnou večeří. Jít spát se opravdu
nikomu nechtělo.
Svátečně uvolněnou atmosféru večera rozčeřili i
členové amatérské scénické skupiny Spona ze
Suchého Dolu. Jejich plážové Akvabely s Pamelou
Anderson a na Zábrodí s netušeným mořským
příbojem i žraločí zátokou přinesly do řad
posluchaček další příliv dobré nálady a záblesk
budoucích dovolenkových dnů.
Za
pozorného
a
příjemného
dohledu
obsluhujících třech sympatických a stylově
vyšvihnutých mladíků – pana J. Rýdla, M. Demjanoviče a A. Kašpara, se odpolední nevinně vyhlížející
posezení protáhlo do pozdního večera
Dík dobrému nápadu pracovníků OÚ, za přispění členů skupiny dobrovolných hasičů v kuchyni i na
sále se akce vydařila.
E. L.
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Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárku.
I když zlobí maličko,
pamatujte, je to Vaše štěstíčko.
První letošní vítání nových občánků obce se uskutečnilo v neděli 26. 4. 2015.
Proběhlo ve slavnostně vyzdobeném sále OÚ v Horních Rybníkách. Průvodního slova při obřadu se ujala
paní Gábina Jirková. Pan starosta obce Jan Dlauhoweský úvodním slovem přivítal všechny přítomné a
srdečně jim poblahopřál. Ke všem přítomným pronesl slavnostní řeč
a poděkoval rodičům za jejich starostlivost a obětavost, s jakou budou své děti vychovávat. Byli přivítáni
a obdarováni tito maličtí občánci:
Patrik Laštovička, Jan Unger, Matyáš Cinke, Zdeněk Sedláček, Sebastián Forman a Václav Hovorka.

Zazněla Mravenčí ukolébavka, flétnička i pár veršů v podání dětí ze ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci
pod vedením paní učitelky Edity Pošepné. Děkujeme jim za milé zpestření této akce.
Rodiče a rodinné příslušníky čekalo tradiční malé pohoštění při kávě a sklence dobrého vína.
Nejhezčím polibkem začíná pohádka
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to už je život sám,
který tu pohádku připravil Vám.
E.L.
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Zábrodské traktory a oslava Dne dětí
Letošní datum 30. 5. - oslava Dne dětí – bylo očekáváno trochu s napětím.
Zima a déšť?! Pěkné počasí je vždy příslibem, že se plán vydaří.
Vycíděné a dobře promazané traktory, traktůrky, káry a jiné domácí
exempláře, některé po generální opravě, stály připravené a natěšené ve
stodolách již krátce před tímto datem. Čekalo je defilé na třetím ročníku
„Zábrodských traktorů“. Tentokrát absolvovaly stroje trasu dvaktrát tak delší
než vloni, aby si to jejich majitelé (velké i malé děti) pořádně užili. Na okružní
jízdu se vydalo 26 strojů již krátce po 13. hodině. Trasa vedla od fotbalového
hřiště Zábrodí nahoru směrem k lípě, obcí Horní Rybníky kolem OÚ, přes
nejhustěji osídlenou část vesnice směrem na Zábrodí, k Hanušovým, přes hráz
a kolem Špinky. Zde se cesta stočila k Tesmenu a sokolovně nad Olešnicí. Od
okraje Olešnice si to kolona namířila do nic netušícího poklidného Červeného
Kostelce. A hurá kličkou přes náměstí a ke kinu. Všady po cestě naše spanilá
jízda sklízela neskrývané překvapení, nadšení a
obdiv. Cestou kolem Brodského nadchla i fandy
právě probíhajícího motorkářského srazu. Poté
projela kolem Pomníku padlým hrdinům, kolem
Vlčkových,
směr
Šrůtovka,
doprava
k
Linhartovým a zpět ke hřišti. Vše za bedlivého
dohledu doprovodných vozidel příslušníků policie.
V letošním roce bylo přihlížejících diváků
mnohem více. I účast v následující soutěži byla
dost hustá – 26 soutěžících! Startovalo se hned po
14. hodině. Výsledková listina hovoří za mnohé.
Tentokrát se zúčastnili soutěže zručnosti nejen
jezdci z domácích stájí, ale i přespolních! Přála
bych vám vidět, s jakým zápalem, umem a
přehledem jednotliví řidiči vládli svými stroji.
Všem zúčastněným srdečně děkujeme a
blahopřejeme. Jízda to byla opravdu skvělá!
A protože se odpoledne počasí stále tvářilo dost
tajemně, hry pro děti se spustily již v 15 hodin,
kdy bylo traktorové klání právě v plném proudu.
Mezi
oblíbené
disciplíny opět patřila
střelba na plechovky,
do psí boudy, hod se
sešitem
na
cíl,
míčkem na myši a
kocoury, tunelování, lovení, skákání v pytli, orientační sluchová hra s
frkačkami a píšťalkou, kvílení nafukovacím balónkem, skákání na míči, běh s
míčkem na pálce ... Nově se díky krásným koloběžkám zrodila soutěž jízdy
zručnosti, dále kimovka – hra s pamětí a zvířátky, která se těšila oblibě do
pozdních hodin, kdy neúnavné ruce Renaty Janovské dokončily malbičku na
obličeji posledního šťastlivce. Ještě že paní Renatě nedošly ani inspirace ani
síly ani barvičky.
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V průběhu celého svátečního odpoledne byl v provozu
skákací hrad, který se těšil snad největší oblibě. Prodělal na
Zábrodí tuhou zatěžkávací zkoušku. Odolával silnému obležení po
celou dobu trvání dětského dne a dětem v něm nebyla zima ani
trošku. Občas bylo horko jen pozorným dohlížejícím z řad
dobrovolných hasičů obou sborů. Za to jim patří velký dík.
Ačkoli počasí nedovolilo, aby se pro děti vytvořila hasebná pěna,
věřím, že si všechny užily i dalších atrakcí jako byla ukázka
modelů s ovládacími prvky železniční a bojové techniky pana
Radka Jůzy, které si děti mohly samy vyzkoušet, jízda na
minivleku s traktůrkem značky Zetor pana Josefa Nývlta z Horního
Kostelce a v
neposlední řadě i
cvičná jízda na poníku manželů Bišických z Končin.
Celé odpoledne se podávaly křupavé bramboráčky a
šťavnatá vepřová pečeně. z rukou kulinářských mistrů a
hostujících pomocníků OÚ. Pivo i limo teklo proudem,
až došlo.Obsluha se rychle postarala o doplnění
sortimentu, a tak jsme oslavili Den dětí družně v
pohodové náladě a teple altánu a kabin.
Děkujeme všem za spolupráci, pomoc při dětských
hrách, za zajištění bezpečnosti, dobrovolníkům i celým
rodinám, které se i jako samotní aktéři zhostili zadaných
úkolů a soutěží.

E. L.
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TJ Sokol Zábrodí informuje
Předpřípravka Sokol Zábrodí
Nejmladší tým – děti předškolního věku
ukončily turnaje, kde se utkaly s
fotbalovými týmy Červeného Kostelce,
Provodova A, B, Náchoda A, B, s
družstvem Velichovek a Jaroměře. V
následující sezóně se zúčastní podzimní
soutěže ročník 2009 a mladší.
Držme jim všichni palce, ať se jim daří.

Mladší přípravka chlapci a děvčata
Všechny turnaje mladší přípravky, které
jsme odehráli v jarní části soutěže, se nesly
v bojovném soutěžním duchu. Byli jsme
přihlášení do okresní soutěže s účastí 13
týmů. Zde jsme se drželi jasně v na
předních místech (u přípravek se tabulka
nevede). Nejlepším hráčem z chlapců se
stal kanonýr Marek Míl.

Náš druhý tým – děvčata – bych
chtěl pochválit za bojovnost a nasazení.
Děkujeme. Někdy chyběl k výhrám jen
kousek štěstí. Děvčata patří k nejlepším v
docházce na tréninky 100%!
Nejlepší střelci :
Marek Míl se 148 brankami
Nikol Matějovicová 20 branek za děvčata
Matěj Branda 55 branek za předpřípravku
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Mladší žáci
Náš nejstarší tým mládeže skončil v okresní soutěži na pěkném 3. místě. Mladší žáci odehráli 16
zápasů, z toho 10x vyhráli a 6x prohráli. Skóre 55:58, se ztrátou 4 bodů na vedoucí mužstvo. Velmi dobrý
výsledek.
Výsledky týmu Mužů
TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁST – SOKOL ZÁBRODÍ MUŽI

Rk. Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

PK (Prav)

1.

S.Heřmánkovice

16

13 1 2

69: 26

40

( 16)

2.

S.Božanov

16

12 3 1

58: 19

39

( 15)

3.

TJ V.Poříčí B

16

8

3 5

44: 34

27

( 3)

4.

J.Martínkovice

16

5

6 5

26: 25

21

( -3)

5.

S.Zábrodí

16

6

2 8

35: 41

20

( -4)

6.

S.Stárkov

16

4

5 7

25: 24

17

( -7)

7.

S.Křinice

16

3

5 8

25: 39

14

(-10)

8.

S.Otovice

16

2

5 9

26: 45

11

(-13)

9.

S.Ruprechtice

16

2

4 10 16: 71

10

(-14)

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří pomáhají s mládeží na Zábrodí, hráčům i rodičům
za obětavost a ochotu přispět a pomoci. Děkujeme sponzorům, kteří náš fotbalový oddíl Sokol Zábrodí
a mládež podporují finančními dary.
Do příští sezóny 2015/2016 okresní soutěže je přihlášena předpřípravka, tým Mladší přípravky, Starší
přípravka a Mladší žáci. Celkem je přihlášeno 55 dětí. Naším cílem je, aby se děti pohybovaly, neseděly u
počítačů, aby je pohyb bavil, měly radost ze společné hry a pěstovaly kolektivního ducha.

Za oddíl Josef Burdych a Jiří Matějovic
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Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod:
So

18. 7.

Pivobraní 2015 – Masarykovo nám., v bohatém kulturním programu vystoupí
Marta Kubišová, Wanastowi Vjecy revival, Žlutý pes, Effect, Pěna a další.
So - Ne 8. - 9. 8. Svatovavřinecká pouť, Masarykovo náměstí
GVUN:
do 30. 8.
České umění ze sbírky GVUN, II. část – Plastika
Po loňské výstavě malby z fondu galerie je představena její sochařská část
do 30. 8.
Emanuel Frinta (1896–1970) – Předmět touhy … V meziválečném
období patřil k významným představitelům českého neoklasicismu. Zásadní je jeho práce
pro knihu. Podílel se na úpravě více než 170 knižních titulů
2. 7. – 30. 8. David Hřivňacký / Fotografie písmene. Z cyklu umělci do 40 let.
Brněnský rodák (1979). Věnuje se novým způsobům, jak využít tvůrčí
postupy a techniky Jiřího Koláře. Vernisáž se uskuteční ve středu 1. 7. v 17 hodin
26 - 27. 9. Tradiční výstava Ruské malířství 19. století, pořádaná v GVUN, je každým lichým
rokem zapůjčována. Letos putovala do Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad
Vltavou pod názvem Daleké i blízké / Ilja Jefimovič Repin a ruští malíři 19.
a první pol. 20. stol., kde je obohacena o zápůjčky ze zahraničí - Státní
Treťjakovské galerie v Moskvě a našich významných sbírkotvorných institucí.
od 1. 6. 2014 Je otevřeno muzeum starožitných kočárků, panenek a výrob. patentů. Starožitné
skvosty vyrobené od r. 1838 až do r. 1970, na ploše 220 m, ul. Poděbradova 381
Červený Kostelec
Sbor církve československé:
Ne 28. 6.
Charitativní koncert pro Hospic Anečky České, účinkuje proslulý varhaník a
v 17 hod.
cembalista Jaroslav Tůma a houslový virtuoz Bohuslav Matoušek. Koncert se koná
k příležitosti Husovské slavnosti. Setkáním nás bude provázet herec Josef Somr.
Koncert je provázen výstavou pana Libora Tonnera. Vernisáž v 16. 15 hod.
Prodejní zahrada Trees:
So 25. 7.
Ivan Hlas trio – Na kolena, Malagelo, Karlín a novinky z alba Vítr ve vlasech,
spoluúčinkují violoncelista J. O. Nejezchleba a kytarový ekvilibrista Norbi Kovacs
So 29. 8.
Martin Kratochvíl a & Jazz Q, hudebník, cestovatel, letec, spisovatel, kameraman,
režisér a hudebník propojující synt. jazz a rock. Se skupinou Jazz Rock - 11 alb
Kemp Brodský: Pá 27. 7. - 2. 8. Vodnické slavnosti, www.campbrodsky.cz
So - Ne 15. -16. 8. Water-Bird Cup 2015, www.campbrodsky.cz
MKS Červený Kostelec
St – Ne 19. - 23. 8. Mezinárodní folklorní festival, přírodní areál u divadla J. K. Tyla,
www.cervenykostelec.cz
Hronov :
So - Ne 18. - 19. 7. Hronovská pouť
Pá - So 31. 7. - 8. 8. Jiráskův Hronov – 85. ročník festivalu amatérského divadla s účastí
zahraničních divadelních souborů. Náplň hlavního i doprovodného programu JH
bude známa 10. 7., více na info@kulturahronov.cz, www.mestohronov.cz
So 15. - 23. 8. Hronovské orlíkovské přeháňky – HOP, Velké Poříčí, letiště, lkvp@mybox.cz
Rtyně v Podkrkonoší:
So 8. 8. v 15 hod. Nota 2015 – 23. ročník festivalu folkové, bluegrassové a country hudby na
nádvoří Rychty, Den města Rtyně v Podkrkonoší, www.kultura@mestortyne.cz
Česká Skalice:
So – Ne 27. a 28. 6. Mlynářské slavnosti od 11 – 16 hodin – dvůr Rudrova mlýna, oslava cechu
mlynářského – vyhodnocení soutěže o nejlepší Ratibořický chléb s ochutnávkou
chlebů regionálních pekařství a soukromých osob (přihlášení do soutěže na 777 347
117), znovuobjevené písničky folk. region. sběratele J. Š. Kubína, Ritornello Praha
Pá 10. - 17. 7. Tropická charitativní pouť u restaurace Tropical, www.tropical.cz
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So 18. 7. ve 20.30 - VI. Ratibořické Nokturno, více na www.zamek-ratiborice.cz
So 8. 8. ve 13 hod. Automobiloví veteráni a Swing Sextet v Ratibořicích, www.zamek-ratiborice.cz
Nové Město n/Metují:
Od 1. 5. - 30. 9. Z šatníku našich babiček – výstava historických kostýmů a módních doplňků,
Na Zádomí1226, pořádá Městské muzeum
So 25. 7. ve 12 hod. Velká cena Nového Města nad Metují, stadion gen. Klapálka,www.sportklub.cz
Pá 24. 7. - 1. 8. Akademické týdny, Pavlátova louka, www.akademicketydny.info
Za poklady Broumovska – letos již 10. ročník hudebního festivalu. Všechny koncerty začínají
vždy v 18 hodin. Festival se koná i po čas celého srpna, více na www.zapoklady.cz
So 27. 6.
Vernéřovice, kostel sv. Michaela: Dagmar Pecková – mezzosoprán,
Štefan Margita – tenor, Miroslav Sekera – klavír
So 4. 7.
Vižňov, kostel sv. Anny: Kubelíkovo trio, Shizuka Ishikawa – housle,
Kvita Bilinská – klavír, Karel Fiala – violoncello
So 11. 7.
Šonov, kostel sv. Markéty: Petr Nouzovský – violoncello,
Ladislav Horák – akordeon / bandoneon
So 18. 7.
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina: Julie Svěcená – housle,
Václav Mácha - klavír
So 25. 7.
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího: Engegård Quartet (Norsko)
Stamicovo kvarteto

Zubní pohotovost
27. - 28. 6.
4. - 5. 7.
6. 7.
11. - 12. 7.
18. - 19. 7.
25. 7.
26. 7.
1. - 2. 8.
8. - 9. 8.
15. - 16. 8.
22. - 23. 8.

MUDr. M. Jirmanová
MUDr. Svatava Olšarová
MUDr. Helena Ansorgová
MUDr. M. Kučerová
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Jarmila Vokůrková
MUDr. Božena Rysnarová
MUDr. S. Ságlová Ph.D.
MUDr. Jiří Sedláček
MUDr. R.Sedláčková MSc
MUDr. Vladimír Semerák

29. - 30. 8.

MUDr. Jan Šnajdr

5. - 6. 9.
12. - 13. 9.
19. - 20. 9.
26. - 27. 9.
28.9.

MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jana Šťovíčková
MDDr. Lucie Třísková
MUDr. Jana Vaňková
MUDr. Tomáš Žďárský

Komenského 48, N. Město n/M
Komenského 72, N. Město n/M
Sokolská 317, Červený Kostelec
Komenského 72, N. Město n./M
Jugoslávská 33 Náchod
Větrník 720, Červený Kostelec
Burdychových 325, Č. Kostelec
ZŠ Malecí N. Město nad Metují
Kostelecká 1204, Náchod
Kostelecká 1204, Náchod
Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 472 947
491 472 946
491462 800
491472 924
602 234 217
491 462 331
491 463 237
491 520 373
491 426 926
491 426 926
491 424 921
491 852 850
Náchodská 548, Velké Poříčí
777 905 047
Náchodská 548, Velké Poříčí
491 852 850
Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 423 748
Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 421 920
Sokolská 215, Červený Kostelec 491 463 421
Náchodská 240, Dol. Radechová 491 424 322
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Příběhy od nás a našeho okolí
Studánka na Boušíně
Za zakladatele Boušína (Bohušína) je považován Bohuš, zvaný "Bradatý," který byl roku 1183
kastelánem v Kladsku. Spolu se svými čtyřmi bratry Ratiborem, Lutoborem, Heřmanem a Unkou jsou
pokládáni za zakladatele slavného a mocného erbu "zlatého střmene," kteří v 1. polovině 13. století
dostali lénem obrovské území ve východním Podkrkonoší, aby je opevnili a osídlili. Do té doby byla tato
krajina nazývána děsící a pustá, jak je uváděno v Listině břevnovské v roce 1229.
První zprávy o boušínském kostelíčku Panny Marie pocházejí již z roku 1279 a
spolu se dvorem a farou je připomínán jako součást rýzmburského panství. Za
husitských válek fara i kostelík zpustly až zanikly. Jan Litobořský z Chlumu,
seděním na Turyni, nechal znovu postavit kostelík, ale jen dřevěný. V roce 1682 92 Vavřinec Piccolomini dal vystavět kostelík z kamene a faru obnovila Anna
Viktorie Piccolomini v roce 1710.
O něco níže pod kostelíkem v lese je skryta malá kaplička, rovněž původně
dřevěná. Byla postavena nad studánkou se "zázračným pramenem." Ta dala vzniku pověsti o
hluchoněmém děvčátku.
V kraji mezi Hořičkami a údolím Úpy jsou vesničky Litoboř, Turyň, Slatina, Mečov a Boušín - ty
všechny před dávnými časy patřily rodu pánů z Turyně. Pán turyňské tvrze měl paní a jedinou dcerušku,
hezké děvčátko, které bylo bohužel hluché a němé. Pro rodiče to byl veliký žal, ale o to ji měli ve větší
lásce.
Jednou se děvčátko procházelo po tvrzi a napadlo ji podívat se, co dělají ovečky v boušínském dvorci. Jak
asi vyrostly od té doby, co je neviděla. Na boušínském dvorci žila čeleď, která se starala o stáda dobytka a
ovcí svého pána. Jinak kolem dokola byl hustý les a v něm plno divoké zvěře. Děvčátko z Turyně bylo ve
dvorci již několikráte, ale vždy v doprovodu otce nabo matky. Nyní si myslela, když se tam rozběhne,
hned tam bude.
Šla tedy, kam ji oči vedly. Cesta, necesta. Byla maličká, nerozumná. Když šla již delší dobu a ještě dvůr
neviděla, začínalo ji býti ouzko. Dostala strach a chtěla se vrátit, ale cestu zpět již také nenašla. Ocitla se
v tmavém, hlubokém lese. Poznala, že opravdu zbloudila. Každému by bylo velice zle, natož pak
takovému děvčátku - hluchému a němému. Běhala sem a tam, dokud ji nakonec únava, hlad, žízeň a
hlavně strach před nocí a zlou zvěří nedonutily si odpočinout u malé lesní studánky.
Dychtivě si k ní klekla a napila průzračné vody. Teprve pak se kolem sebe rozhlédla a uviděla dvě
vyšlapané cestičky, jak vedou vzhůru od studánky. Však nevěděla, kterou se má dát. Tu poklekla na zem a
modlila se k Panence Marii, aby ji z lesa vyvedla.
Vtom slyší najednou divný zvuk. Hučelo a znělo jí to v uších víc a více, jasněji a jasněji. Děvčátko
nevědělo co se děje, co ty zvuky znamenají. Začala se strachy třást a plakat. Tu pojednou vidí, po pěšině k
ní běží bílá ovečka a za ní další a další. Po chvíli bylo u studánky celé stádo. Každá ovečka měla na krku
zvonec, ty zvonečky pak cinkaly a to byly zvuky, které uslyšela. Pak přiběhl bílý pes a za ním přišel i
ovčák. Děvče se snažilo na sebe upozornit a najednou sama sebe slyší, jak na
ovčáka volá jménem a rozběhla se k němu. Ten překvapen, že ji slyší mluvit, ji
vzal do náruče a pospíchal s ní ke dvoru, který byl nedaleko. Tam byla paní z
Turyně, její matka, pán i čeleď hledali po lesích ztracenou dcerku.
Matka měla velikou radost, když měla dcerku zase u sebe a ještě k tomu
uzdravenou. Když se otec vrátil a holčička jim pověděla co vše prožila, rozhodli
se, že u té studánky na poděkování vystaví kapličku Panny Marie.
Stane-li dnes návštěvník v těchto místech a zří upravenou kapličku s pramenem,
malebný kostelík i faru, pak zjistí, že není snad malebnějšího zákoutí v tomto
koutku Čech.
Zpracováno bez nároku na historickou přesnost
Zdroj: http://vinnetou.site.cas.cz/rousek/POVESTI/povest01.html
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PŘEVZATO ODJINUD
Čas dovolených bývá časem cestování, tentokráte se vydáme do CHKO Labské pískovce.
Oblast tvoří z největší části
křídové druhohorní sedimenty.
Pozdější
sopečná
činnost
rozlámala až 1 km mocnou
pískovcovou desku soustavou
zlomů. Po další milióny let byla
tvářnost krajiny modelována
nejrůznějšími erozivními silami.
K základním tvarům území patří
údolí, soutěsky a kaňony,
obklopené věžemi a masivy
místy tvořícími skalní města.
Kaňon Labe mezi Děčínem a
Hřenskem představuje jedinečný
přírodní útvar. Mezi důležité
přítoky patří říčky Kamenice,
jejíž
soutěsky
mohou
návštěvníci proplout, a Křinice.
Rostlinstvo
je
druhově
podmíněno pískovcovým, málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek
vláhy. Na třetihorních čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny. Známky lidské
činnosti se datují od střední doby kamenné, přes dobu pozdně hradištní a kolonizaci dodneška. Vznikala
řada vsí a sídel, nejvýznamnější cesty tehdy chránily skalní hrady. Už od 18. století se Labské pískovce
stávají atraktivním cílem turistů, horolezců a milovníků přírody. Nejvyšším vrcholem je Děčínský
Sněžník (723 m n. m.). Na jádrovém území CHKO Labské pískovce byl v roce 2000 vyhlášen Národní
park České Švýcarsko.
Nejkrásnějším přírodním útvarem Českého
Švýcarska a symbolem celé oblasti je Pravčická
brána . Je největší přirozená skalní brána na našem
kontinentu a stala se národní přírodní památkou.
Její rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu
z blízka zdají býti ještě větší. Rozpětí oblouku u
dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7-8 m,
minimální tloušťka 3 m, vrcholová plošina brány je
21 m nad jejím dnem.
Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené
stezky a schodiště na jednotlivé vyhlídky, odkud
můžeme pozorovat samotnou Pravčickou bránu
nebo se kochat působivými pohledy do blízkého i
vzdálenějšího okolí.
Neodmyslitelně k Pravčické bráně patří výletní
zámeček Sokolí hnízdo. Vybudován byl r.1881 na
místě chatrče z dubové kůry, která sloužila jako
výčep. Původně bylo Sokolí hnízdo využíváno k
ubytovávání významných hostů zdejšího rodu
Clary-Aldringenů. Dnes se v prvním patře nachází
muzeum národního parku. V přízemí se dochovala
stylová restaura ce vyzdobená původními
malbami.
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Zmrzlé muže a jejich následovnici asi zná každý, tak si připomeňme pranostiku o svaté
Žofii.
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ZADÁNO DĚTEM
Úkoly pro naše nejmenší:
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Najdi 9 rozdílů:

Kontakt na vydavatele a zasílání příspěvků: urad@zabrodi.cz
Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků, za tiskové a pravopisné chyby. Za obsah článků plně
zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny zprávy jsou v
souladu se zák. 101/2000 Sb. Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci.
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Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí
ředitelka mateřské školy: Bc. Petra Dlauhoweská, IČ: 71294198
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Horní Rybníky od ……….
Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) v přijímacím
řízení zastupovat:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO x NE*)
nebo
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
ANO x NE*)

Datum:

Razítko a podpis lékaře:

Dítě JE x NENÍ zdravotně postižené*).

_____________________
podpis zákonného zástupce
V __________________________dne: ________
*)
hodící se zakroužkujte
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
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