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V mČsíci þervnu oslaví své narozeniny tito spoluobþané:
65 let
67 let
73 let
75 let
76 let
77 let
78 let
80 let
91 let

pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní
pan

JIRKA Ladislav z Konþin
VOJTċCHOVÁ BOŽENA z Konþin
KRÁLOVÁ JAROSLAVA z Horních RybníkĤ
MACHOVÁ Libuše ze Zábrodí
STěEDOVÁ Anna z Konþin
FILLA Jan z Horních RybníkĤ
VYHNÁLEK Karel z Konþin
MERTLÍKOVÁ Milena z Konþin
MARTIN Jaromír z Konþin

ýervenec:
62 let paní
63 let pan
64 let paní
68 let pan
70 let pan
70 let paní
71 let pan

PěÍBKOVÁ Ivana z Horních RybníkĤ
PěÍBEK Martin z Horních RybníkĤ
FORMANOVÁ Magda z Horních RybníkĤ
NAVRÁTIL Jaroslav z Horních RybníkĤ
FORMAN Karel z Horních RybníkĤ
NEUMANNOVÁ Anna z Konþin
WOLF Milan z Konþin

Srpen:
62 let pan
65 let paní
66 let pan
66 let pan
74 let pan
88 let paní

JIRÁSEK Václav z Horních RybníkĤ
HANUŠOVÁ Helena z Horních RybníkĤ
VOLHEJN Pavel z Horních RybníkĤ
DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
KOLLERT Miloš z Horních RybníkĤ
JIROUŠKOVÁ Marie z Horních RybníkĤ
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Územní plán obce Zábrodí
Vážení spoluobþané,
Obec Zábrodí zahájila 20. 6. 2012 uzavĜením smlouvy s projektantem poĜizování nového
Územního plánu obce Zábrodí.
Termín pro podání nových podnČtĤ a žádostí na OÚ Zábrodí, osobnČ nebo doporuþeným
dopisem, k využití soukromých i veĜejných pozemkĤ je stanoven do 31. 7. 2012. UvádČjte
vždy þíslo pozemku, katastrální území a popis zámČru využití.
Všechny podnČty a žádosti, budou vþetnČ již podaných, pĜedány projektantovi a následnČ
projednány a posouzeny dotþenými orgány státní správy.
Aktuální informace budou prĤbČžnČ zveĜejĖovány na: www.zabrodi.cz
PĜeji Vám krásné léto a klidnou dovolenou.
Jan Dlauhoweský
starosta obce

PodČkování
DČkujeme OÚ v Zábrodí, jmenovitČ p. Burdychové a p. Dlauhoweskému, za pĜíjemný veþer
na módní pĜehlídce p. Nedomové v Novém MČstČ n/ Metují 23. 4. 2012, kterou zajistili
k pĜíležitosti Dne matek.
Sedláþková, Prouzová, Hojná, Olejáková, Špaldová
DČkuji OÚ Zábrodí za milé blahopĜání k mým narozeninám s pČknou kyticí a hezkým
darem.
ZdenČk Sedláþek
SrdeþnČ dČkuji OÚ Zábrodí za blahopĜání, kvČtiny a dárek k mým 75. narozeninám. Byla
jsem velice potČšena.
Libuše Machová, Zábrodí

OÚ Zábrodí dČkuje:
TrenérĤm pĜípravky panu Lukáši Taufmanovi dČkujeme za pĜíkladné vedení pĜípravy
mladých fotbalistĤ a blahopĜejeme k získání skvČlého 2.místa ve skupinČ A.
Mládeži i dospČlým fotbalistĤm pĜejeme hodnČ sil a chuti do další sezóny a dČkujeme za
vzornou reprezentaci naší obce.
PodČkování patĜí i všem þlenĤm SDH za aktivní úþast a pomoc pĜi veškerých akcích
poĜádaných obecním úĜadem.
Díky ochotČ a nadšení majitelĤ traktorĤ - pana Josefa Semeráka, Josefa Tomka, Josefa
Nývlta, bratĜí Jansákových, Jakuba a Pavla StĜedových, Ladislava Hanuše, Jaroslava Rýdla,
Jaroslava Vlþka, Petra Linharta a Obchodního družstva Impro Zábrodí se mohl uskuteþnit
0. roþník výstavy zábrodských traktorĤ.
DČkujeme všem zúþastnČným.
OÚ dČkuje modeláĜĤm ze sdružení FALEMO za ukázku svých modelĤ letadel na dČtském
dnu dne 2. 6. 2012. Sboru DH Dolní Radechová za ukázku hasiþského zásahu pĜi simulované
autonehodČ, posádce sanity 1. pomoci zdravotnického záchranného týmu z Náchoda, SDH
Horní Radechová za zapĤjþení techniky a pomoc pĜi ukázce SDH Zábrodí za pomoc pĜi
prĤbČhu soutČží pro dČti a maminkám, které neváhaly a nabídly pomoc pĜi organizování her,
rozdávání cen a také všem, které pĜinesly výborné mouþníky ke kávČ.
Vám všem patĜí náš dík .
OÚ Zábrodí

NČco o odpadech.
Aby nám odpady nepĜerostly pĜes hlavu a nemuseli jsme za nČ platit stále více a více, musíme
je dobĜe tĜídit a ukládat do popelnic a do kontejnerĤ na sbČrném dvoĜe a nebudeme je házet
po pĜíkopech a do lesa.
1. ÚložištČ odpadĤ na plasty:
Plastové pet lahve zmaþkat našroubovat víþko. Plastové kelímky, mistiþky a ostatní
omýt a zmaþkat. Tašky, pytlíky a folie zmaþkat na co nejmenší rozmČr. Ostatní plasty
musí být bez kovĤ, papírĤ a dĜeva - na tento odpad obdržíte þerný pytel a ten ĜádnČ
naplnČný a zavázaný odevzdáte do sbČrného dvora.
Pro krabice od mléka, limonád a džusĤ slouží pytel bílý, který též obdržíte a plný
zavázaný odevzdáte.
ýistý polystyren svážete do co nejmenšího balíþku a odevzdáte.
2. Kontejner na popel a komunální odpad.
Do tohoto kontejneru se ukládá zásadnČ studený popel v opaþném pĜípadČ by hrozilo
samovznícení.
ZároveĖ se zde ukládá ostatní komunální odpad, to jest vše z domácností kromČ dĜeva,
papíru a zbytkĤ jídla.
Za suĢ, stavební materiál, eternit asf.lepenku se platí: plné staveb. koleþko/40,- Kþ
3. Kontejner na sklo.
Zde je možno uložit sklenČné lahve bez kov. uzávČrĤ, dále tabulové sklo (bez drátu) a
ostatní skleniþky, misky a jiné skl. vČci þisté bez kovĤ a dĜeva z domácnosti.
Nesmí se zde ukládat autoskla, porcelán a zrcadla.
4. Kontejner na železný odpad
Zde se ukládá kovový odpad - þistý bez dĜeva plastĤ a gumy.
Centrální svoz nebezpeþného odpadu je vyhlášen OÚ pro celou obec.
A to pro tento odpad:
Pneumatiky jen osobní bez ráfkĤ, televize, poþítaþe, lednice, mrazáky, boilery, malé a velké
domácí spotĜebiþe. Dále barvy, rozpouštČdla, detergenty, oleje, postĜiky a rĤzné chemikálie.
Dále pak autobaterie a monoþlánky.
Výše uvedené odpady jsou pro platící obþany obce zdarma.
Mimo centrální svoz je tento odpad možný uložit na odpadovém dvoĜe po dohodČ se
správcem. Za poplatek lze též uložit nadmČrný odpad po dohodČ se správcem sbČrného dvora.
Jednotka nadmČrného odpadu je více jak stavební koleþko a cena je stanovená 40,- Kþ/ks.
ýalounČní a plast výplnČ z auta za ks/auto je 250 Kþ. Nábytek, rĤzné vČci ze dĜeva a papír se
nebere.
SvĤj odpad pĜivážejte jen v otevírací dobČ a neházejte jej pĜes plot….
Odpad pĜivážejte vždy již vytĜídČný vhodný pro uložení dle výše uvedených možností
sbČrného dvora.
V nutných pĜípadech Vám bude uložení odpadu umožnČno i mimo otvírací dobu sbČrného
dvora po dohodČ se správcem,nebo pĜípadnČ pí.Burdychovou.
Provoz sbČrného dvora o prázdninách: 28. þervence a 25. srpna od 8.30 do 10.00 hod.
Mimo prázdniny každou sobotu od 8.30 do 10.00 hod.
DČkuji Karel Forman
správce sbČrného dvora
tel:604 618 021

Ohlédnutí za akcemi minulých dvou mČsícĤ
Módní pĜehlídka ke Dni matek
23.dubna 2012 jsme byly pozvány na módní pĜehlídku paní návrháĜky Ivety Nedomové

z Brna, do zámecké vinárny v Novém MČstČ n/ Metují. Její módní kolekce si oblíbily naše
pĜední hereþky KvČta Fialová, Naća Konvalinková, Eliška Balzerová a vČĜím, že i mnoho
ostatních.
Nápadité prvky, originální Ĝešení detailĤ, jemná nenápadná elegance, jednoduchost, vtip,
akcent na ženskost, zajímavČ vyhlížející doplĖky, pĜírodní vzdušné materiály, kombinace se
vzory, klasický stĜih oživený netradiþními prvky – to vše lze Ĝíci o pĜedvádČných modelech
paní Nedomové.
Ovšem vlastní originální uvedení a celkové osobité pojetí pĜehlídky s humorným životním
nadhledem a zkušenostmi autorky bylo naprosto bezkonkurenþní, vtipné a osvČžující.
Též paní IvetČ záleželo na samotném pĜístupu manekýnek a stylu uvedení návrhĤ – aby
byly prosty veškerých konvenþních a pompézních pĜímČsí klasických typĤ modelek. Zvolila
proto pro pĜedvedení nám známé þi povČdomé ženy – maminky a babiþky – Michaelu
Kasnarovou, její mamku a jejich dvČ známé. Jejich pĜístup a prosté elegantní uvedení návrhĤ
nám umožnilo si zblízka prohlédnout detaily celé módní kolekce a ocenit nejen nápaditost, ale
i pĜístupnost a praktiþnost uvádČných materiálĤ.
Dík za dobrý nápad paní Burdychové a panu starostovi za velkorysé pojetí a zajištČní celé
akce.
Za zúþastnČné ženy Eva Lokvencová

StavČní máje a pálení þarodČjnic
Pozvání na stavČní máje pĜijalo osvČdþené akþní jádro obou vesnických sborĤ DH v þele
s panem starostou.Vybíral se štíhlý pĜimČĜenČ vzrostlý smrk pro vztyþení a ozdobení máje.
Rodina Rýdlových jako už tradiþnČ pĜinesla pentlemi vyzdobený májový vČnec a pĜipevnila
jej k vrcholu. SpoleþnČ se dílo hned napoprvé podaĜilo a úþastníci akce se mohli spokojenČ
odebrat na místní fotbalové hĜištČ, kde je již þekalo pohoštČní a vychlazené nápoje.
Rodina StĜedových zapĤjþila na tuto akci traktor s vlekem a Jakub StĜeda s ním vše potĜebné
zaĜídil.
Jaro bylo v plném proudu, a tak jsme s radostí svlékli bundy a pĜivítali poslední jarní
svátky v odlehþeném obleþení. DČti se na pálení þarodČjnic tČšily jistČ už celý týden a také se
na nČ poĜádnČ pĜipravily. ýarodČjnický dorost pĜivítaly tĜi stylovČ obleþené ježibabí dámy,
které s sebou z þarodČjného vrchu pĜinesly pár drobností do soutČží. DČti mohly své síly
zmČĜit v hodu koštČtem do dálky, ve vymetání nepoĜádku z þarodČjnické chýše, v bČhu
s kocourem na zádech, ve vyplácení mlsného kocoura atd. NejvČtší veselí za vtipného
komentáĜe Romana Dostála sklidila soutČž s Jeníþkem a MaĜenkou, kteĜí sbírali penízky na
opravu domku paní ježibaby. ýarodČjné dámy byly s prĤbČhem soutČží velmi spokojeny
a závČrem dČtem pĜedaly malé talismany.

Den dČtí
Všichni jsme letos s napČtím sledovali zprávy, zda na náš dČtský den bude
pĜíjemné poþasí. HlavnČ aby nepršelo a nebylo chladno jako v pĜedešlých
dnech. Proþ? DČti þekalo pĜekvapení v podobČ letecké modeláĜské show
fanouškĤ leteckého modeláĜství a hasiþská pČna coby vrchol atrakce pro
dČti. ýekali jsme i návštČvu bratĜí hasiþĤ a dorostu z polského Tarnówa.
Již od rána se na hĜištČ sjíždČly traktory nejrozmanitČjších objemĤ
a technických vymožeností své doby. Konal se 0. roþník výstavy
zábrodských traktorĤ.
Znaþka Ĝady Zetor byla zastoupena sedmi traktory, 25 A, 25 K,2 ks 3011,
3511, 6911 a 8111. PĜijel i unikátní pásový traktor Proferram183P. Dále
zde byla k vidČní Rikša ýZ 175, TZ4K14, RS09, Guldner Burgund a
moderní Case Puma 195.
Touto cestou bych ráda jménem pana starosty, který tuto akci zrealizoval,
podČkovala všem majitelĤm, kteĜí neváhali pĜivézt své poklady a pracanty na odiv všem
dČtem i pro potČšení nás dospČlákĤ.
Zaþalo oþekávané dČtské odpoledne s ukázkami a soutČžemi. Po pĜivítání pĜátel z polského
Tarnówa se na oblohu vzneslo nČkolik sportovních letadel a vČtroĖĤ , aby pĜedvedly své
letecké a akrobatické umČní. Rádiem Ĝízené modely mČli na povel pánové ze sdružení
FALEMO . NechybČla ani helikoptéra pod vedením pana Kubeþka.
Poté zaþaly soutČže a hry, jejichž se spoleþnČ zúþastnily všechny dČti. Byly pozvány i dČti
z fotbalové pĜípravky. SoutČžilo se ostošest za vtipného prĤvodního slova našeho komentátora. NejvČtší mela se strhla pĜi fotbalové brance, kde byly zavČšeny lahve s nápoji, které si
dČti mohly po zasažení míþkem na místČ vypít. V prĤbČhu dČtských her se nezávisle na
hlavním programu vytvoĜily v protilehlém koutu hĜištČ dva fotbalové týmy, které v pozadí
výstavy traktorĤ sehrály svĤj nejdĤležitČjší zápas fotbalové sezóny. Ani lákavá pozvánka na
þerstvČ opeþené vuĜty jim nepĜipadala tak aktuální, jako právČ probíhající fotbalové utkání.
PĜíprava na Euro 2012 byla tou nejvyšší metou.
V prĤbČhu soutČží jsme mohli shlédnout i skvČlou praktickou ukázku pĜi vyprošĢování
osob z havarovaného automobilu SDH Dolní Radechové a Horních RybníkĤ a následné
poskytnutí první pomoci posádkou zásahové sanity rychlé pomoci z Náchoda pĜi simulované
autonehodČ.
PĜíjemnČ strávené odpoledne pak završila závČj hasiþské pČny s malými dárky.
Po pČnové koupeli mČly dČti možnost se osprchovat , umýt a pĜevléknout v pĜíjemnČ vytopené
koupelnČ v místních kabinách. A kdo vydržel do veþera, mohl si zatancovat s dČtmi pĜi živé
hudbČ. Pan Jaroslav Novotný z Trutnova hrál a zpíval bez oddechu celý zbytek veþera.
Myslím, že se mĤžeme tČšit na pĜíští rok tĜeba na další technickou výstavu þi
zajímavé ukázky, na soutČže a jiné dobré nápady, které dČti i dospČlé pobaví i potČší.
DČkuji všem, kteĜí pĜispČli k pohodČ celého odpoledne.
Eva Lokvencová

SDH ZÁBRODÍ
Vážení spoluobčané,

dovolte nám malé tradiční ohlédnutí za některými akcemi z první
poloviny tohoto roku, které pořádal a nebo se zúčastnil náš sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí.
VALNÁ HROMADA SBORU - 20.1. 2012

MALÁ CESTOMÁNIE - NOV Ý Z É LAND, KANADA - DIASHOW JOSEFA BURDYCHA - 22.1. 2012

TRADIČNÍ JARNÍ BIGÁDA V OBCI - 9. ROČNÍK - sběr odpadků v lese a podél cesty v Zábrodí na úseku
od rybníka Brodský až k rybníku Pikolomini. - 2.4. 2012

VELIKONOCE - 9.4. 2012

VELITELSKÝ DEN NA HRÁZI ŠPINKA - zásahová jednotka obce - 12.4. 2012

STAVĚNÍ MÁJE

ČARODEJNICE

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ SBORU - 7. 5. a 10. 5. 2012

OKRSKOVÁ SOUTEŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU - na hřišti v Zábrodí se konala již 11x - 11. 5. 2012

Nejmladší posila sboru

BRIGÁDA NA HRÁZI RYBNÍKA BRODSKÝ

ZÁBRODSKÝ POHÁR - již po deváté na hřišti v Zábrodí.

OSLAVA NAROZENIN JAROMÍRA HANUŠE - 80 LET - dloholetého starosty sboru SDH v Zábrodí

Hudební těleso sboru

DĚTSKÝ DEN na hřišti v Zábrodí

DĚTSKÝ DEN na hřišti v Zábrodí

Závěrem děkujeme všem, kteří svým postojem a pomocí, byli nám v naší činnosti nápomocni.
V tomto roce 2012 ještě plánujeme námětové cvičení v obci, účast na některých soutěžích a námětovém
cvičení okrsku. Dále výlety na kolách a další rodinné společenské akce. Ale nejbližší akcí bude dokončení
dětského hřiště pro menší děti v Zábrodí.

Scházíme se každé pondělí v hasičské zbrojnici v Zábrodí od 17. hodin a velmi rádi
přivítáme nové členy a zejména i celé mladé rodiny s dětmi. Máme spoustu dalších
plánů a budeme rádi když budete u toho.
Těší se na Vás hasiči v Zábrodí.

Zpráva o þinnosti SDH Horní Rybníky v roce 2012
Úvod roku jsme zahájili Valnou hromadou sboru, která se konala 14. ledna. ProbČhlo
seznámení s þinností sboru za uplynulý rok a následovala volba nového starosty a jednatele
sboru. Novým starostou se stal Pavel Jirásek a jednatelem byla zvolena Blanka Hanušová. Na
naši Valnou hromadu dorazili i naši kolegové z polského Tarnówa.
3. února jsme jeli do ěešetové Lhoty, kde se konala Valná hromada okrsku ýervený
Kostelec. Asi nejvČtší zmČnou bylo pĜijetí místního sboru do našich Ĝad, þímž se nám okrsek
rozrostl na 12 sborĤ. My jsme pĜedstavili našeho nového starostu a v kostce sdČlili naši
þinnost za rok 2011. Dále jsme mČli možnost vyslechnout i þinnost ostatních sborĤ. Na 4.
února jsme byli pozváni k našim polským kolegĤm do Tarnówa na Valnou hromadu.
Z dĤvodu špatného poþasí jsme se omluvili a nČkteĜí z nás šli na „Sousedské posezení“, které
poĜádala naše obec. 12. února jsme pomáhali obecnímu úĜadu se zabezpeþením „DČtského
karnevalu“.
28. bĜezna byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru paseky po pálení klestu
v Zábrodí naproti Hanušovým. Po pĜíjezdu na místo zásahu a nahlášení se veliteli zásahu,
jsme se dali do plnČní úkolĤ, které nám byly svČĜeny. Dva þlenové šli rozhrabávat zbytky
popela na pasece a druhá skupina doplĖovala z hydrantové sítČ cisterny.
V nedČli 8. dubna ráno nám byl ohlášen požár kontejneru s popelem na sbČrném dvoĜe
v prostoru obecního úĜadu. Po pĜíjezdu a následném prĤzkumu jsme provedli natažení
dopravního vedení od hydrantu za bytovkou pĜes silnici. Po uhašení jsme v kontejneru na
popel objevily naházené pneumatiky a nČkteré byly dokonce i na plechových discích. Dále
zde byly vČtviþky z tují. Požár se nám podaĜilo zlikvidovat za pĤl hodiny. Další akcí v dubnu
byl úklid pĜíkopĤ v naší obci, který se konal 13. dubna. Úklid probČhl v místech od kopce
ýerveĖák ke kĜižovatce Rozcestí a od hasiþské zbrojnice v Horních Rybníkách k lesu a to
v obou smČrech. Zde odvedli velkou práci zejména mladí hasiþi, za což jim patĜí dík. V nedČli
29. dubna jsme provedli stavbu hranice pro pálení þarodČjnic. V pondČlí 30. dubna jsme
pomohli se vztyþením „Májky“. Posléze jsme se pĜesunuli na hĜištČ, kde jsme zajišĢovali
dozor pĜi pálení þarodČjnic.
Náš sbor uspoĜádal v pátek 11. kvČtna soutČž v požárním útoku „O pohár starosty obce
Zábrodí“. SoutČžilo se v kategoriích mužĤ a žen. Tato soutČž byla spojena s okrskovou
soutČží. Náš sbor nastoupil na startovní þáru v kategorii MužĤ a s þasem 30:44 sekund skonþil
na pátém místČ.
V soboru 2. þervna jsme pomáhali obecnímu úĜadu s poĜádáním DČtského dne na
hĜišti v Zábrodí. Kde byly pro dČti pĜipraveny spousty her a ukázek. PĜedvedli se leteþtí
modeláĜi, byla upoĜádána výstava traktorĤ, které se pohybují v naší vesnici. V neposlední ĜadČ
pĜedvedla jednotka hasiþĤ z Dolní Radechové ukázku vyproštČní osob z havarovaného
automobilu, u této ukázky také asistovala posádka rychlé záchranné služby. Po skonþení
ukázky mohli návštČvníci nahlédnout do sanitky a vyslechnout i pĜednášku o výbavČ vozu.
Jednou z posledních ukázek bylo vytvoĜení hasební pČny, ve které se dČti náležitČ vyĜádily.
Na naše pozvání dorazili i naši polští kolegové. Po skonþení „DČtského dne“ hrála živá hudba
k poslechu i tanci.
Na konec snad jen malé zamyšlení. Naše þinnost je dosti þinorodá a myslím, že
nikterak zbyteþná. Úþastníme se výjezdĤ, kde se hasí oheĖ, Ĝežou spadlé stromy a vyþerpává
voda, která mĤže být po pĜívalových deštích. Je jistČ ještČ spousta jiných þinností, které jsme
schopni zdolat. Jednou z þinností, které se též vČnujeme, je þinnost s mladými hasiþi. Jenže
tato þinnost se nám zaþíná zadrhávat. Je smutné, jestliže si nČkdo udČlá týden, co týden þas na
pravidelnou schĤzku mladých hasiþĤ, na kterou pĜijde jeden až dva þlenové, pĜijde mi to nefér
i pro ty, kteĜí na schĤzku dorazí. Protože ve dvou dČtech a dvou vedoucích se toho opravdu
moc dČlat nedá. Ale víc dČtí asi nemá o naši þinnost zájem i když mají þlenské pĜíspČvky
zaplacené a myslím, že my se snažíme vždy vymyslet nČco zajímavého a nového.
ZávČrem této zprávy bych rád podČkoval všem, kteĜí se na výše uvedených akcích podíleli.
Jakub StĜeda
Velitel SDH Horní Rybníky

Okresní pĜebor mladších pĜípravek – závČreþné shrnutí
Již druhým rokem se na místním hĜišti prohání v regionální soutČži naši nejmenší. A
v tomto roþníku již bylo znát, že se nejmenší nČco nauþili a dokázali to hlavnČ v jarní þásti.
Navíc pro jarní þást se nám podaĜilo pĜihlásit ještČ „B“ družstvo, neboĢ se nám rozšíĜila
hráþská základna. Bohužel zatím bez místních dČtí. V neoficiální tabulce pro jarní þást naše
„A“ skonþilo druhé, to také potvrdilo pĜi závČreþném turnaji poĜádané OFS Náchod, a „B“
þtvrté z osmi týmĤ. To je pro nás veliký úspČch a hlavnČ je vidČt na hráþích a rodiþích, že
mají radost ze hry.
Do další sezóny pĜihlašujeme nejen mladší pĜípravku (roþníky 2004 a mladší), ale i
starší pĜípravku (roþníky 2002 a mladší, dívky 2001) a tak stále hledáme další hráþe.
SamozĜejmČ vše by nefungovalo, kdyby nebylo sponzorĤ, hlavnČ Obce Zábrodí, dále
dobĜe pĜipraveného trávníku díky panu MatČjovicovi a Burdychovi, trenérĤ pana Duchatsche
a Havlíþka a také dobré partČ rodiþĤ, tímto chci všem podČkovat za tak skvČlou sezónu! Níže
pak uvádím všechny naše jarní stĜelce a pro zajímavost dodávám, že v podzimní þásti jsme
nedali ani tĜetinu branek proti 185 jarním a to si myslím hovoĜí za vše.
Naši stĜelci: Míl R. 39 branek, Taufman 35, PatĜiþný 31, Balcar 25, Mareþek 17,
Duchatschová 12, Havlíþková 12, Oždian 6, Cvrþek, 4, Duchatsch 2, Braha 1, Míl M. 1
Do pĜíští sezóny jen ty nejlepší sportovní úspČchy a klidné prázdniny pĜeje L.Taufman.

SOKOL ZÁBRODÍ
oddíl kopané
PoĜádá nábor malých chlapcĤ roþníkĤ 2002,
dČvþat 2001 a mladší, do pĜípravky našeho
oddílu.
Tréninky jsou pravidelnČ ve stĜedu od 17:30 a
v pátek od 16:30 hodin na fotbalovém hĜišti
v Zábrodí.

S sebou:

- sportovní obuv a obleþení
Ͳ dobrou a bojovou náladu

Na Vaši úþast se tČší trenér SOKOLA Zábrodí
Lukáš Taufman (tel. 603 779 023)

StĜípky z kroniky 1981–1985
Pokraþujeme v listování v kronice pĜed tĜiceti lety.

1981- StČhují se noví obyvatelé do
bytovky
v Horních
Rybníkách
zkolaudované 22. 12. 1980. Na pile
v Horních Rybníkách pracuje 8 lidí.
Zcela byl vykácen les u Burdychových na
vedle cesty do Horní Radechové a následnČ
vysázen – jak je velký po 32 letech se
mĤžete podívat sami.
TJ Sokol má aktivní fotbalové mužstvo a
„mužstvo“ dČvþat národní házené oba
oddíly si vedou velmi dobĜe.
Fotbalisté 4. Místo, dČvþata 1. Místo – jako
mladší žákynČ, 3. Místo jako starší žákynČ.
KronikáĜ se v tomto roce nezmiĖuje o
þinnosti základní organizace SSM,
v minulých letech velmi pasivní.
Nejstarším obþanem v obci je pan Josef
Bureš je mu 89 let.
Volby do zastupitelských sborĤ i do
místních národních výborĤ.
Do MNV zvoleno 17 zástupcĤ, pĜedsedou
Petr Maier. Zapsáno 308 voliþĤ úþast
100% ! 99% bylo pro. 2 kandidáti byli
škrnuti.
Zlaté svatby
50 let – Vaníþkovi,
Hanušovi, Prouzovi.
Zdražení benzínu o 1,50 Kþs na 9 Kþs .
Následovala nákupní horeþka vyvolaná
obavami , že bude následovat zdražení
všeho. Výsledkem bylo, že nČkteré zboží
z obchodĤ zcela zmizelo, i když ke
zdražení nedošlo.
14. 12. 1981
vyhlášen v Polsku
vyjímeþný stav jako reakce na akce
SOLIDARITY

1982 - Vláda ýSSR rozhodla od 30. ledna
zvýšit ceny potravin, lihovin v prĤmČru se
vše zdražilo asi o 25 %.
Voda problém þ. 1 v obci – 3. bĜezna
došlo ke splachĤm kejdy z polí do studní a
zneþištČní vody muselo být zajištČno
náhradní zásobování pitnou vodou.

22. ledna otevĜen bufet u prodejny
v Horních Rybníkách.
14. záĜí 1982 rozhodnuto o budování
vodovodu na horních Konþinách.
S využtím brigádnické þinnosti obþanĤ z
Konþin bylo položeno 2 500 metrĤ potrubí
s dokonþením se poþítá v roce 1983.
Opracovalo se 7 227 brigádnických hodin.

1983- V obci jsou zavĜené všechny

hostince, je pouze bufet v Horních
Rybníkách a Kulturní dĤm. Poþet obyvatel
klesá. Podporují se tzv. stĜediskové obce.
V obci není škola.
Plesy - 28. ledna ples požárníkĤ
v kulturním domČ hojná úþast z obce a
z okolí zaplnila zcela sál Kulturního domu.
12. února následoval ples Svazu žen
a 13. února dČtský karneval.
30. þervna odchází z mateĜské školy 11
dČtí – 1. záĜí nastoupí do prvního
roþníku základní školy.
26. srpna – beseda pro þleny SSM a
všechny další zájemce o životČ a studiu
v SovČtském svazu – beseda byla slabČ
navštívena.
V budovČ MNV byla vybudována pČkná
obĜadní síĖ – kde se konala vítání
obþánkĤ a další akce. V bývalé tĜídČ a
nyní zasedací místnosti bylo umístČno
prĤþelí se státním znakem a Ĝeþnický
stolek.
18. listopadu setkání dĤchodcĤ – sešlo se
50 dĤchodcĤ – v pozdČjších letech tuto
akci známe jako sousedské posezení a
zúþastnit se mohou všichni obþané.
Na podzim 1983 došlo k dalšímu zdražení
nČkterých potravina a služeb.
1984 - Od 17. prosince do 6. ledna 1984
byla v zasedací místnosti instalována
výstava starých pohledĤ od sbČratele
pana Karla Poláþka.

Plesová sezóna v kulturním domČ – byly
zde plesy požárníkĤ Zábrodí 21. ledna,
ýeský svaz žen –10. února,
ýeskoslovenského þerveného kĜíže
3. bĜezna a 4. bĜezna dČtský karneval.
PĜestože léto bylo suché , vlhký podzim
zajistil velké množství hub v lesích.
Od 15. Ĝíjna se zvyšují ceny piva:
10° z 1,70 na 2,20 Kþs
11° ze 2,20 na 3,- Kþs
12° ze 3,- na 4,50 Kþs
Limonády ze 0,40 Kþs na 0,90 Kþs

Prodejna v Horních Rybníkách

Zvedly se pĜídavky pro dČti o 20,- Kþs,
dĤchody o 70 Kþs.
V obci žije 410 obyvatel.
1985 - celou Evropu ovládly silné mrazy
teploty dosáhly až -25°C. V únoru již bylo
teplo a 2. února byla dokonce pĤlhodinová
bouĜka. Poté do 20. února následovalo
opČt mrazivé poþasí a teploty klesly
znovu na -25°C.
10. 2. Plochá dráha na ledČ na rybníku
Brodském.
PoĜádal Automotoklub
ýervený Kostelec.
JZD ÚPA staví od roku 1982
bramborárnu v Olešnici s moderním
vybavením
a
možností
zpracování
brambor.
Probíhá stavba vodovodu – napojeny jsou
Horní
Rybníky.
Oprava
požární
zbrojnice
v Horních
Rybníkách
–
odpracováno 815 brigádnických hodin,
z toho 593 hodin zdarma.

OtevĜení bufetu v Horních Rybníkách

Zasedací místnost MNV – obĜadní síĖ

Bude pokraþováno
V þervnu 2012 podle kroniky zapsal Jan Veselý

DČti z mateĜské školy – paní uþitelky Kopecká a VojtČchová

Kam za kulturou a sportovním vyžitím?
ýervený Kostelec:
30. 6.
8. 7.
22.- 26. 8.
30. 8.
Sport:
4. - 5. 7.
14. - 15. 7.
3. -5. 8.

Kostelecká struna 2012, veþer s country muzikou
PĜírodní areál pĜed Divadlem J.K.Tyla
NedvČdi v Kostelci, podveþerní koncert bratrĤ NedvČdĤ
www.cervenokostelecko.cz
Mezinárodní folklorní festival U nás na Náchodsku
700 úþinkujících, hudba, zpČv a tanec z celého svČta
Koncert Václava Hudeþka, koncert houslového virtuoza
ýervenokostelecká stovka, pČší trasy 15, 23, 34, 50, 68 a 100 km
Water-bird CAP 2012, Camp Brodský
Mistrovství ýR v jízdČ na vodních ptácích
Vodnické slavnosti na Brodském 2012
Vodnická zábava, trojboj, promítání, koncerty

Náchod:
23. 6. v 19.00
27. 6. v 17:00
28. 6. v 17.00
29. 6. v 18:00
5. - 7. 7.
13. - 14. 7.
11. - 12. 8.
24. - 25 .8.
Sport:
5. – 8. 7.

Pavlína Jíšová a Efest – tradiþní hud. zaþátek prázdnin, country beat
Sport bar Plechovka Náchod, vstupné 50,- Kþ
Slavnostní akademi žákĤ ZŠ Plhov, Divadlo J. ýížka, vstupné 40,-Kþ
Slavnostní akademie žákĤ ZŠ Komenského II.stupeĖ. vstupné 50,- Kþ
PĜedpr. organizuje škola, prodej pĜed pĜedstav. v pokladnČ divadla J .ý.
Zimák párty – DJ Tomáš Fulka, Lady Smrtka, Rytmus a další…
Vystoupení skupiny historického šermu BUHURT, areál zámku
Veþerní prohlídky s ýernou paní - Náchod zámek, prohlídky 1. okruhu
SvatovavĜinecká pouĢ - tradiþní pouĢové atrakce, trh, kulturní program
Veþerní prohlídky s ýernou paní - Náchod zámek, prohlídky 1. okruhu

Krajem spisovatelĤ A. Jiráska a B. NČmcové
cyklo trasy: 40 – 80 km/ den, start a cíl každý den – ubytovna KýT Ná
25. 8. (7.00-10.00) Toulky Náchodskem, Náchod, ubytovna KýT,
pČší trasy: 10, 15, 17, a 24 km, cyklo trasa: 22, 32, 44 km
Galerie výtvarného umČní Náchod Vás zve na tyto programy:
29. 6. v 19:30
Koncert pČveckého sboru studentĤ Jiráskova Gymnázia v NáchodČ
sbormistr Ing. Vlastimil ýejp, Zámecká jízdárna
14. 6.-16. 9.
Plastika ve veĜejném prostoru, vestibul MČstské knihovny v NáchodČ
Mezigeneraþní projekt žákĤ 4. C ZŠ Komenského Náchod a studentĤ
3.A Academie Mercurii, soukromé SŠ, vČnováno sochaĜským dílĤm ve
mČstČ
29. 6.- 2. 9.
Zámecká jízdárna: výstava Vratislava Hlavatého (* 1934, Náchod)
umČlce žijícího v Praze + samoobslužný doprovodný program pro MŠ
a rodiþe s dČtmi, práce s rĤznorodým materiálem v pohádkovém kufĜíku

Hronov:
3. - 11. 8.
5. 7.
11. - 18. 8.

JiráskĤv Hronov, festival ochotnických divadelních
souborĤ
kis@mestohronov.cz, tel: 491 483 314
BČh Kladským pomezím, 32. roþník závodu v silniþním bČhu
Hronovské orlíkovské pĜeháĖky, 11. roþník mezinárodní plachtaĜské
soutČže historických kluzákĤ, Aeroklub

RtynČ v Podkrkonoší:
21. 7.
11. 8.

Vetim Fest, 3. rockový festival s doprovodnými sport. akcemi a soutČžemi
Nota 2012 , 20. festival folkové a country hudby

ýeská Skalice:
5. 7. – 8. 7.

RatiboĜické mlynáĜské slavnosti v BabiþþinČ údolí, veselí a soutČže
v RudrovČ mlýnČ
6. 7.-8.7. od 11:00 Tropická charitativní pouĢ na pĜehradČ Rozkoš u Restaurace Tropical
odpoþinkový víkend s celodenním programem nejen pro dČti.
PouĢové atrakce, divadelní pĜedstavení, hist. šerm Novica, hasiþ.
útoky,Vodní fontána s ohĖostrojem, obĜí tĜíkolky, letecká show, automoto veteráni, vyhlídkové lety helikoptérou, projížćka na velbloudech
program doplní hudební skupiny
3. 8
Automobiloví veterání a Swing sextet RatiboĜice , setkání majitelĤ
historických motorových vozidel

Nové MČsto n.M.:
12. 7.- 2. 9.
14. 7.
3. 8. - 5. 8.

Pavel Matuška – kreslený, malovaný a Ĝezový humor
MČstská galerie Zázvorka
Zámecké trhy, v okolí zámku a námČstí
KvČtinový víkend na zámku

JaromČĜ:
14.7.
14.8.
8. 8. - 11. 8.

Josefovské slavnosti, tradiþní oblíbená akce s bohatým programem
Boj o pevnost, Dolík v JosefovČ, pochod vojska mČstem, rekonstrukce
dobové bitvy
Brutal Assault 2012, Josefov autopark, 17. roþník open air festivalu

Broumov:
24. 7.- 28 .7.

Malé letní divadelní, festival divadelních pĜedstavení,
www.broumov-mesto.cz

Teplice n. Metují:
23. 8. – 26 . 8.

Mezinárodní horolezecký filmový festival, 29. roþník soutČžní pĜehlídky
filmĤ zamČĜených na horolezectví, sporty v pĜírodČ a život v horách
www.horolezeckyfestival.cz

Miletín v Podkrkonoší:
7. 7. v 10:00

Ramba Jam Miletín 2 open – boulderové závody, koupalištČ Miletín
registrace 8:30 – 9:30 , 4 závodní profily TR – Walls (4m x 2,5)
cesty staví Martin Zedek, doprovodné koncertní vystoupení hud. skupin

Prázdninový hudební festival Broumovska
Vychutnejte si krásnou hudbu a naleznČte vnČjší i vnitĜní poklady Broumovska.
Za poklady Broumovska je festival klasické hudby, který se od roku 2006 koná po 10 letních
sobot v barokních kostelích Broumovského regionu.V den koncertu jsou jinak vČtšinou po
celý rok jsou tyto zavĜené kostely zpĜístupnČny veĜejnosti.Dobrovolné vstupné je vČnováno na
opravy kostelĤ.
Minulých roþníkĤ tohoto festivalu se zĤþastnili tito interpreti: Schola Gregoriana Pragensis,
Tomáš Thon, Petr ýech, Barocco sempre giovane, Ivo Kahánek, Václav Hudeþek, Pavel
Šporcl, Petr Nouzovský, Jana Boušková, KateĜina Englichová, Štefan Margita a další…

Zaþátky koncertĤ jsou stanoveny vždy na 18:00 hodinu. www.zapoklady.broumovsko.cz
Jedná se o tyto kostely: kostel sv. Markéty v ŠonovČ
kostel Všech svatých v HeĜmánkovicích
kostel sv. MáĜí Magdalény v BožanovČ
kostel sv. Michaela ve VernéĜovicích
kostel sv. Barbory v Otovicích
kostel sv. Anny ve VižovČ
kostel sv. Jakuba VČtšího v Ruprechticích
kostel sv. Václava v BroumovČ
kostel sv. Prokopa v BezdekovČ
kapli Panny Marie (zvanou též HvČzda)
na hĜebenu Broumovských stČn
¨
Nejbližší koncert se koná 30. 6. 2012 v 18:00 hod. v klášterním kostele sv. VojtČcha
v BroumovČ, kde vystoupí KateĜina Chroboková na varhany a Yasuko Tanaka na trubku.

Jaký má vliv raná jazyková výuka na inteligenci dČtí?
Milí þtenáĜi, ráda bych navázala na dubnový þlánek „Je pro moje dítČ dobré uþit se
cizímu jazyku od maliþka?“ a poskytla vám informace o dalším rozmČru, který mĤže výuka
cizího jazyka vašemu dítku pĜinést.
Souþasní jazykovČdci a psychologové již nezkoumají, zda je dobré uþit dítČ od
maliþka druhý jazyk mj. i proto, že mýtus o pĜetČžování mozku dvojjazyþností byl již dávno a
mnohokrát vyvrácen. Pozornost vČdcĤ se pĜesunula k odhalování vlivu dvojjazyþnosti na
inteligenci dČtí a to ve velmi konkrétních oblastech.
JazykovČdec Carringer mČĜil schopnosti tvĤrþího myšlení, když porovnával
dvojjazyþné dČti s jednojazyþnými. Výsledky dvojjazyþných dČtí byly ve všech smČrech
lepší. DČti disponovaly lepší verbální i obrazovou schopností vyjádĜit se, byly flexibilnČjší a
originálnČjší. Tyto dČti lépe ovládaly analytické myšlení a schopnost nalézt více variant Ĝešení
daného problému, napĜ. úkol: „PĜedstav si kanceláĜskou svorku a Ĝekni mi vše, k þemu by se
dala použít.“
Dvojjazyþné dČti mají pro každý pĜedmČt a situaci dvČ slova, každé v jiném jazyce.
Musí správnČ zvolit, které slovo použijí v závislosti na kontextu. Vede to ke zlepšení
schopnosti zamČĜit se na dĤležité informace v dané chvíli a ménČ se soustĜedit na informace
ostatní.
Výzkumy také dokazují, že dvojjazyþné dČti, které se uþí druhý jazyk od narození,
chápou dĜíve vztah mezi slovem a jeho významem a jsou schopné oddČlovat význam slov od
zvuku konkrétnČ o dva až tĜi roky dĜíve nežli jejich jednojazyþní vrstevníci.
Jako perliþku na konec pĜidávám jeden z objevĤ kanadské psycholožky Ellen Bialystok. Ta
udává: „Naše studie odhalila, že pokud þlovČk mluví ve svém životČ dvČma jazyky, oddálí se
mu o þtyĜi roky zaþátek projevĤ staĜecké demence v porovnání s tČmi, kteĜí mluví pouze
jedním jazykem.“
Nikdy není dost brzy na to zaþít a jak je vidČt, nikdy nemusí být ani dost pozdČ. HodnČ
úspČchĤ pĜi studiu þehokoliv, aĢ už jazykĤ þi jiných oborĤ pĜeje
Martina Pohanková, certifikovaná uþitelka Helen Doron angliþtiny pro dČti

TÁBORY 2012 - poslední volná místa
13. 7. - 22. 7. v Sebuþi u Chvalkovic - vzdČlání zážitkem pro mládež od 14 let, zaþínající
instruktory a vedoucí , Duhová lesní škola 1 – POZNEJ SÁM SEBE
Možnost pro zaþínající vedoucí, kdo chce poznat nové hry, zážitkové programy.
Bližší informace podá Bc. Gerd Weinlich.
Duhová lesní škola 2 – ZAUJMI, BAV A TVOě
13. 7. - 22. 7. v Sebuþi u Chvalkovic - vzdČlání zážitkem pro mládež od 16 let, zkušenČjší
instruktory a vedoucí a pro absolventy Dulš 1
Odborné a praktické pĜednáškách. Nauþíme Vás tvoĜit nové a zajímavé programy.
Bližší informace podá Bc. Gerd Weinlich.
Tábor Legenda – SAMURAJOVÉ
28. 7. - 9. 8. ve Studánce u VernéĜovic pro dČti od 8 do 16 let
Více informací najdete na www.tabor-legenda.cz.
Vodácký putovní tábor PěEKVAPENÍ
5. 8. – 11.8. pro dČti od 8 let a pro rodiny s dČtmi od 2 let
Tábor je urþen jak pro zaþínající, tak pro zkušenČjší vodáky. Vozidlo.
Více informací podá Ing. Ludmila Pohanková
Již tradiþní tábor Šlápota - TAJUPLNÝ OSTROV
9. 8. – 17. 8. stanový tábor Studánka u VernéĜovic pro dČti od 7 do 16 let
Ztroskotání na tajuplném ostrovČ v sobČ skrývá mnoho tajĤ, záhad.Netradiþní hry, bojovky,
lanové a stĜelecké aktivity, lezení, koupání nedaleko Adršpašských skal.
Více informací podá Bc. Gerd Weinlich.
Výtvarný indiánský tábor - „VE ZNAMENÍ SÍRIA“
12. 8. – 19. 8. ve VižĖovČ u MezimČstí pro dČti od 7 do 15 let
Prázdninové dobrodružství mezi kmeny severoamerických IndiánĤ.
www.vytvarnytabordecko.wz.cz. tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová (hlavní vedoucí)
Letní tábor – CESTA KOLEM SVċTA
19. 8. – 25. 8. ve VižĖovČ u MezimČstí pro dČti od 7 do 16 let
Cesta kolem svČta za 7 dní plná dobrodružství, tajemství, objevĤ a pĜekvapení.
Tábor je urþen také pro dČti s dyslexií, reedukaþní, relaxaþní cviþ.sebezkušenostní
muzikoterapie, arteterapie a kom.hrátky pod dozorem kvalif. lektorĤ.Bc.GerdWeinlich.
PěÍMċSTSKÉ TÁBORY
• Z pohádky do pohádky 1 aneb Veþerníþkova Ĝíše
16. 7. – 20. 7. v budovČ a zahradČ Déþka pro dČti od 4 do 8 let
Vhodné i pro dČti, které jdou na svĤj první tábor. Týden plný dobrodružství s postaviþkami
z Veþerníþkovy kapsy. Více informací podá Bc. Tereza Išová.
• Z pohádky do pohádky 2 aneb Týden s pejskem a koþiþkou
23. 7. – 27. 7. V budovČ a zahradČ Déþka pro dČti od 4 do 8 let. Vhodné i pro dČti, které jdou
na svĤj první tábor. Týden plný pĜíhod a patálií našich pohádkových pĜátel.
Více informací podá Bc. Tereza Išová.
• Tábor pro Tlapíky aneb Máme rádi zvíĜata20. 8. – 24. 8. v Mini ZOO Déþka
Týden nejen poznávání morþátek, král Více informací podá Ing. Ludmila Pohanková.íþkĤ,
kĜeþkĤ, pískomilĤ a dalších zvíĜátek.Více info podá Ing. Ludmila Pohanková.
• Tábor pro nezbedy a nezbednice,více info podá Ing.Ludmila Pohanková
27. 8. – 31. 8. v budovČ a zahradČ Déþka pro dČti od 6 do 10 letPoslední prázdninový týden
v rytmu sportu a netradiþní zábavy.Míþové hry, nízké lanové lávky, tanec, soutČže v lesní
tČlocviþnČ, táborák a poslední noc pod širákem
PodrobnČjší informace a pĜihlášky najdete na www.decko-nachod.cz

Kdyby Vás bolel zub …

23.06. a
24.06.

MUDr. Jana VaĖková

Sokolská 215, ýervený Kostelec

491 463 421

31.06.

MUDr. Alois Vejmola

Palackého 20 Náchod

491 424 524

01.07.

MUDr. Alois Vejmola

Palackého 20 Náchod

491 424 524

05.07.

MDDr. Lucie TĜísková

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 421 920

06.07.

MUDr. Jana ŠĢovíþková

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 423 748

07.07.

MUDr. Jarmila VokĤrková

VČtrník 720, ýervený Kostelec

491 462 331

08.07.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, ýervený Kostelec

491 463 237

14.07. a
15.07.

MUDr. Tomáš Žćárský

Náchodská 240, Dolní Radechová

491 424 322

21.07. a
22.07.

MUDr. Alena Zdražilová

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 427 548

28.07. a
29.07.

MUDr. Helena Ansorgová

Sokolská 317, ýervený Kostelec

491 462 800

04.08. a
05.08.

MUDr. Renata ýábelková

JiĜího z PodČbrad 937, Hronov

491 482 911

11.08. a
12.08.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10, Nové MČsto nad Metují

491 472 721

18.08. a
19.08

MUDr. Blanka
Grummichová

Studnice 31

491 422 104

25.08. a
26.08.

MUDr. Blanka Hulánová

Náchodská 145 (Amman) Nové MČsto nad
Metují

491 476 176

01.09 a
02.09.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

08.09. a
09.09.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

15.09. a
16.09.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 431 104

22.09. a
23.09.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, BartoĖova, Náchod

491 421 604

28.09.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké PoĜíþí

491 482 850

29.09. a
30.09.

MUDr. Miroslava
Jirmanová

Komenského 48, Nové MČsto nad Metují

491 472 947



PěEVZATOODJINUD
Mílovými kroky se blíží letní dny, které pĜímo vybízejí k procházkám krásnou
pĜírodou. ýeská krajina má rozhodnČ co nabídnout. Pojćme se tedy procházet
tou pĜírodou, kterou si dnes chráníme formou ChránČných krajinných oblastí –
CHKO. Celkem jich bylo k dnešnímu dni vyhlášeno již a dnes se podíváme do
KokoĜínska.
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CHKO KokoĜínsko je oblast ýeské kĜídové tabule s ojedinČlým
geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovcĤ. Základní rysy reliéfu
urþuje vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarĤ: plošin a þasto hluboce
zahloubených nČkolikapatrových údolí, na jejichž hranách se vytvoĜila skalní
mČsta. Selektivním zvČtráváním vznikly skalní vČže a þetné mezo a mikrotvary
takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti ýeské
republiky. NejznámČjší jsou 'skalní pokliþky', na hrubozrnném pískovci tzv.
voštiny. Krajinné dominanty jsou tvoĜeny magmatickými výlevnými horninami,
které tvoĜí znČlcové, þediþové nebo trachytové kupy, kužele a homole (VlhošĢ 614m n. m., Ronov - 552m n. m., Vrátenská hora - 507m n. m.).
Výše uvedené charakteristické rysy oblasti, spolu s klimatickým pĤsobením
sousedícího teplého Polabí, vytváĜí pestré podmínky. DĤsledkem je výskyt
rostlinných druhĤ v rozsahu od teplomilných (na zbytcích skalních stepí) po
chladnomilné (v inverzních polohách). Údolí potoka LibČchovky a Pšovky jsou
typická svými vlhkými loukami, mokĜadními spoleþenstvy a vodními tĤnČmi.
Zdejší mokĜadní spoleþenstva byla v listopadu 1997 zaĜazena do území
chránČných v rámci Ramsarské úmluvy. V mokĜadních biotopech se nachází
druhy chránČných živoþichĤ i rostlin zapsaných v ýerveném seznamu.
Celých 72% plochy lesních porostĤ je tvoĜeno dĜevinami pĜirozené druhové
skladby. Bohatá lesnatost a tradiþní Ĝídké osídlení tohoto kraje zpĤsobuje jeho
neobvyklou zachovalost a ojedinČlou krásu, podtrženou velkým zastoupením
roubené, hrázdČné nebo i zdČné pĤvodní architektury. Malebnost a romantiku
krajiny zvyšuje i známý hrad KokoĜín.

Poznat zdejší kraj nám usnadní Cinibulkova nauþná stezka, jež zaþíná u
MČstských lázní ve MšenČ a po devíti kilometrech cesty krásnou kokoĜínskou
pĜírodou se do Mšena opČt vrací. Stezka vede skrz les, pole, labyrint
kokoĜínských skal i po poklidných lesních cestách. ýeká Vás zde pČt zastavení,
na kterých se dozvíte zajímavosti o MšenČ a jeho historii a o pĜírodČ kolem Vás.
Na projití Cinibulkovy nauþné stezky budete potĜebovat pĜibližnČ
3 hodiny. NapĜ. pĜímo na trase mĤžete prozkoumat místní BludištČ, mĤžete se
vyfotografovat u ObĜí hlavy a Žáby, zblízka si prohlédnout Faraona nebo
prozkoumat Prolezovaþky.
Nedaleko od stezky se nachází Mšenské Pokliþky – jedineþný geologický útvar,
který má ve znaku i CHKO KokoĜínsko.
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Dnešní kĜížovkou zahájíme sérii o nejoblíbenČjším domácím mazlíþkovi – o
psovi. Tajenky nás nejen pobaví, ale možná i pouþí:
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Vyzkoušejte si, jak jste na tom s prostorovou pĜedstavivostí:




















