BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM

V mČsíci bĜeznu oslaví své narozeniny tito spoluobþané:
60 let paní
66 let pan
67 let paní
72 let paní
74 let pan
77 let pan
77 let paní
85 let paní
88 let pan

JIRÁSKOVÁ Jaroslava z Horních RybníkĤ
VOJTċCH Miroslav z Konþin
HORNYCHOVÁ Ludmila ze Zábrodí
HEJDOVÁ Iva z Horních RybníkĤ
HANUŠ Antonín z Horních RybníkĤ
KRÁL OldĜich z Horních RybníkĤ
VYHNÁLKOVÁ Irena z Konþin
HANUŠOVÁ Jarmila z Konþin
SEDLÁýEK ZdenČk z Horních RybníkĤ



V mČsíci dubnu 2012 oslaví své narozeniny tito spoluobþané:
60 let paní
61 let pan
61 let pan
66 let paní
66 let paní
71 let paní
75 let pan
79 let pan
84 let pan

BURDYCHOVÁ Marta Zábrodí
PÁSLER Josef z Konþin
VAJSAR Ivan z Konþin
TOMKOVÁ Danuška z Konþin
VOLHEJNOVÁ Drahoslava z Horních RybníkĤ
HANUŠOVÁ Anna z Horních RybníkĤ
POLÁýEK Karel z Konþin
KOPECKÝ Mojmír z Horních RybníkĤ
MATċJOVIC JiĜí z Konþin

V mČsíci kvČtnu 2012 oslaví své narozeniny tito spoluobþané:
62 let
63 let
64 let
65 let
68 let
69 let
74 let
80 let
83 let
84 let

paní
pan
paní
pan
paní
paní
pan
pan
paní
paní

SUKOVÁ Mária z Horních RybníkĤ
MODěANSKÝ Josef z Konþin
DLAUHOWESKÁ Jana ze Zábrodí
TOMEK Josef z Konþin
WOLFOVÁ Milada z Konþin
FEYGLOVÁ Marie ze Zábrodí
PROUZA OldĜich ze Zábrodí
HANUŠ Jaromír ze Zábrodí
MARTINOVÁ Ludmila z Konþin
SOUMAROVÁ Anna ze Zábrodí

PĜejeme všem hodnČ zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let !

PodČkování:
DČkuji rodinČ, známým a OÚ Zábrodí za vČcné a kvČtinové dary k mým narozeninám.
Josef Burdych , Konþiny
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí a všem blízkým za kvČtiny
životnímu jubileu.

a blahopĜání k mému

ZdeĖka Lelková, Horní Rybníky
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí, jeho zastupitelĤm a rodinČ za návštČvu, gratulace a
kvČtinové i vČcné dary k mým narozeninám.
Gertruda Drobníková, Horní Rybníky
DČkuji Obecnímu úĜadu a jeho zastupitelĤm za milou návštČvu pĜi mých narozeninách,
sousedĤm a pĜátelĤm, ale i mé rodinČ.Všichni mČ podarovali kvČtinami, dárky a popĜáli hodnČ
zdraví.Všem a za všechno jim dČkuji.
VČra Bydžovská, Zábrodí

PodČkování patĜí všem obþanĤm, kterým není lhostejný postup MŽP. Svým podpisem pod
petici STOP HF obþané vyjádĜili rozhodný nesouhlas se schválením povolení k prĤzkumným
vrtĤm a budoucí tČžbČ bĜidlicových plynĤ metodou hydraulického štČpení na Náchodsku,
Broumovsku a Trutnovsku v oblastech se zásobou zdrojĤ pitné vody.
Petici je možno podepsat na OÚ do konce bĜezna 2012.
Eva Lokvencová, místostarostka

Naše knihovny :
Zveme všechny zájemce o návštČvu obecních knihoven
Horní Rybníky: letní þas po 18.30 – 20.00 hod., zimní þas 17.30 – 19.00 hod.
Zábrodí :
letní þas po 17.00 – 18.30 hod. zimní þas 16.00 – 17.30 hod.
ýlovČþe, ty, jehož kroky provázím už nČkolik tisíciletí,
ty, jemuž chci být vČrným a oddaným pĜítelem a spoleþníkem ve chvílích radosti i smutku,
ty, jemuž dokážu poskytnout radu i pomoc, pouþení i zábavu,buć ke mnČ milostiv. …
…ChraĖ mé poselství urþené nejenom TobČ, ale i dalším generacím.
VždyĢ jsem vlastnČ tvým dílem, nositelem myšlenek lidského ducha i srdce.
Modlitba knihy

Demolice autobusové zastávky
Obecní úĜad Zábrodí nabízí stavební materiál ze zastávky u JiráskĤ v Horních Rybníkách za
zbourání. V pĜípadČ zájmu volejte na tel: 491 465 113 .

Obec Zábrodí
ObecnČ závazná vyhláška þ. 1/2012,
kterou se mČní obecnČ závazná vyhláška þ. 1/2009, o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování
komunálních odpadĤ
Zastupitelstvo obce Zábrodí se na svém zasedání dne 19. 3. 2012 usneslo vydat na základČ § 14
odst. 2, zákona þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a v souladu s §
10 zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení) v platném znČní, tuto obecnČ závaznou
vyhlášku:
ýl. 1
ObecnČ závazná vyhláška þ. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažćování,
sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ se mČní takto:
ýl. 2
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle þl. 2 þiní 350,- Kþ a je tvoĜena:
a) z þástky 100,- Kþ a kalendáĜní rok, a
b) z þástky 250,- Kþ a kalendáĜní rok. Tato þástka je stanovena na základČ skuteþných nákladĤ obce
za pĜedchozí rok na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu.
(2) Rozúþtování nákladĤ na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu na osobu:
Náklady obce na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu za rok 2011: 250 009,50 Kþ
Poþet poplatníkĤ dle þl. 2 písm. a):
474
Poþet poplatníkĤ dle þl. 2 písm. b):
42
Náklady na jednoho poplatníka: 250 009,50 : (474 + 42) = 484,51 Kþ
ýl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška þ1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažćování, sbČru,
pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ.
ýl. 4
Úþinnost
Tato obecnČ závazná vyhláška nabývá úþinnosti 15. dnem vyhlášení.

…………………………
Eva Lokvencová
místostarosta
VyvČšeno: 19.3.2012
Sejmuto: 5.4.2012

………………………..
Jan Dlauhoweský
starosta
elektronická úĜední deska dne : 19.3.2012
elektronická úĜední deska dne : 5.4.2012

Sousedské posezení
Obecní úĜad v Zábrodí pĜipravil dne 4. února ve spoleþenské místnosti v Horních Rybníkách pĜíjemné
posezení pĜi hudbČ pro naše seniory i ostatní spoluobþany. Poutavý doprovodný program snad zaujal
každého z nás. PĤvabná mladá houslistka nám od srdce zahrála skladby hudebních mistrĤ a vČnovala tak
každému nevšední zážitek. Pan kouzelník Malý pĜedvedl též zajímavý program. Všichni jsme mČli co
sledovat a obdivovat.
PĜi pĜíchodu dostala každá z nás milou pozornost „rĤžiþku“, všichni dĤchodci pak pohoštČní a dárek poukázku. Veþer byl zakonþen taneþkem a pĜíjemným setkáním s ostatními vrstevníky a sousedy, které
mimo jiné celý rok neuhlídám.
Za hezký veþer a za dárky Obecnímu úĜadu srdeþnČ dČkujeme.
Za seniory VČra Bydžovská



0LOpGiP\

2EHFQt~ĢDG=iEURGt9iVXSĢtOHçLWRVWL

0'æD'1(0$7(.
0'æD'1(0$7(.
0'æD'1(0$7(.

YåHFKQ\VUGHĀQď]YHQDYHOLFHDWUDNWLYQt


0Ð'1Ì
0Ð'1Ì
0Ð'1Ì3ġ(+/Ì'.8
3ġ(+/Ì'.8
3ġ(+/Ì'.8


QiYUKiĢN\
QiYUKiĢN\
QiYUKiĢN\,YHW\
,YHW\1HGRPRYp
W\ 1HGRPRYp
1HGRPRYp
NWHUpSUDFXMHYìKUDGQďVSĢtURGQtPLPDWHULiO\

SRQGďOt

1RYp0ďVWRQDG0HWXMt
=iPHN%DU

3URVtPRSĢLKOiåHQtGRQDWHO
QHERHPDLOXUDG#]DEURGLF]

2GMH]GDXWREXVXMHSOiQRYiQQD
KRG
-t]GQtĢiGEXGHXSĢHVQďQ

0RGHO\,YHW\1HGRPRYpVLREOtELO\
KHUHĀN\MDNRQDSĢ
.YďWD)LDORYi1DĊD.RQYDOLQNRYiD
(OLåND%DO]HURYi


-HWRPyGDXUĀHQiSURYåHFKQ\W\S\çHQ


2EĀHUVWYHQt]DMLåWďQR
3RSĢHKOtGFHMHPRçQpPRGHO\]DNRXSLW

SrdeþnČ zveme
všechny obþany
na stavČní máje
a slet þarodČjnic
30. dubna od 16.00 hod. na
návsi pĜed Obecním úĜadem
PĜijćte podpoĜit stavČþe máje
a pobavit se pĜi veþerním pálení þarodČjnic.
Jídla a pití bude pĜipraveno do sytosti!

REJ ýARODċJNIC v 18.oo hod.
Pro þarodČjnický dorost jsou pĜipraveny zábavné hry a soutČže.
DČti nezapomeĖte si svá létající košĢátka a dobrou náladu!

POZVÁNKA NA DEN DċTÍ
Milé dČti, zveme Vás na odpoledne plné her a soutČží,
které se koná dne 2. 6. 2012 od 16,00 hod.
na místním fotbalovém hĜišti.
ZasoutČžit si pĜijedou i dČti z polského Tarnówa.
PĜijćte se všichni pobavit a posedČt

Obecní úĜad Zábrodí a pĜátelé cestování Vás srdeþnČ zvou na

XI. roþník cestopisných pĜednášek a setkání cestovatelĤ

Cestománie
Sobota 14. dubna 2012 od 16:30
Horní Rybníky
budova Obecního úĜadu
Program:
16:30

Nejdelší cesta - netradiþní zpracování pČší cesty napĜíþ ýínou (Christoph Rehag,
NČmecko - 5´)
Kladské pomezí – Krajina pĜíbČhĤ (filmová pozvánka do naší turistické oblasti,
Branka o.p.s. - 25´)
Džípem po Islandu (diashow, Petr Šupich - 30´)

18:00

Úlitba Ganéšovi – nejlepší horolezecký film loĖského MHFF v Teplicích nad
Metují (Vladimir Cellier, Julien Nadiras, Francie - 15´)
Z vrcholu Kilimandžára až do Zanzibaru – 3 pohledy na Tanzánii (diashow,
Radka Šolcová - 50´)

19:30

Salzkammergut Trophy 2011 (film z pohledu pĜímého úþastníka nejvČtšího
rakouského bikeového maratónu , Martin Šupich - 20´)
US - víkend v New Yorku (Vlasta Pazourková - 10´)
Mustang - pČt minut po dvanácté (film z putování po donedávna uzavĜeném
koutu Nepálu, Petr Schnabl - 35´)
Doprovodný program:
Divácká soutČž o zajímavé ceny
Obþerstvení s již tradiþní ochutnávkou exotické kuchynČ
Slack-line (volnČ k dispozici všem návštČvníkĤm)
Vstupné dobrovolné
VýtČžek z akce bude použit na úhradu školného a základních potĜeb 2 indických dČtí
(Vincetha a Daniela) v rámci charitního projektu Adopce na dálku.

Akci podporují:
LIGO, TF Press, Silvagro, Shanti, Knihkupectví KIWI, Pivovar Náchod,
Agentura TAH, Expediþní kamer

UŽ UMÍM KOUZLIT
V únoru, když byla ta pČkná zima, se u nás konal karneval. Všichni jsme se vyšĖoĜili a vydali se
na úĜad. Jeli jsme autem, protože je to od nás daleko. Tam bylo dČtí! Mamky, taĢkové, babiþky i náš
dČda. Skoro jsme se báli, že se ani nebudeme mít kam posadit.
Vše se bČhem chvilky vyĜešilo a my jsme mohli obdivovat masky a pĜevleky, které nám ruce
šikovných maminek ušily na míru. Hlouþek poĜadatelĤ kolem stolku s hudbou prozrazoval, že
vše nevyšlo úplnČ podle plánu, ale mnČ to nevadilo, protože jsem mČl kolem sebe spoustu dČtí a
mohli jsme spoleþnČ blbnout. TaĢka šel pro dortíky a pití, a tak jsme se bavili po svém.
Zaþala hrát hudba a velká dČvþata nám zaþala pĜedtancovávat. Holky to hned umČly, hlavnČ
Nikþa, a tak jsme tancovali.
Pak pĜišel pan kouzelník! Rozdal nám kouzelnické hĤlky a vysvČtlil nám, jak se s nimi
þaruje.Všem se nám ohromnČ daĜilo. Zaþarovali jsme mu pohádku, karty, malé þervené míþky,
provazy a urþitČ všechno, co tam mČl s sebou. Ale ty jeho karty byly snad ještČ víc zaþarovanČjší,
protože vždycky když jednu obrátil - a tĜeba víckrát - vždy na ní bylo nČco jiného! Doma jsem pak
také potajmu zkoušel þarovat. Pomáhal mi u toho ten nafukovací pejsek od pana kouzelníka, ale moc
mi to nevycházelo. Musím se pĜíštČ na to kouzlení pozornČji dívat. Teć mamce vždycky zaþaruji
pekáþ v troubČ, aby se jí povedlo upéci nČco dobrého nebo zaþaruji knížku, abych v ní našel pČknou
pĜíhodu, co se stala klukovi jako jsem já. A když zaþarovávám našeho Goliáše, povalím ho a Ĝeknu
mu, že si vedle nČho lehnu a on mi pošeptá, o þem se mu v noci zdálo. A to jsou moc zajímavé vČci!
A pak jsme soutČžili. Za dobroty, za omalovánky a zase za dobroty. Udržet míþek na lžíci, pĜesnČ
se trefit na dálku do krabice a nebo upalovat v krabiþkových botkách pĜed kamarádem, abych byl
první. A byl jsem!
KoneþnČ pĜišla na Ĝadu þervená kolobČžka, žlutá a taková lesklá þerná. Dostali jsme ji
za odmČnu, protože jsme napsali vyprávČní o zvíĜátkách. Ale to vyprávČní jsem si jen tak
nevymyslel, to se u nás doma opravdu stalo. A možná v tom bylo i trochu kouzla. Chodím se na
kolobČžku dívat a už si moc pĜeju, aby stál sníh a mohl jsem se na ní projet kolem domu
a u nás po ulici. TĜeba potkám i tu holku se žlutou kolobČžkou, ŠtČpána nebo Vendu.
Kdo vydržel do konce, zahrál si nejlepší hru o židliþky. Sice jsem nevyhrál, ale tČším se zase na
pĜíštČ, až nČkam s našima vyrazíme. Vezmu s sebou také kamarádku a malého kluka od sousedĤ a
pĤjdeme tam všichni spoleþnČ.
E.L.

Foto dČtský karneval

SoutČžní pĜíspČvek þ. 1 „O þervenou kolobČžku“ :
Napsali: MatČj a mamka Brandovi
Foto: taĢka Branda

Vánoþní sen
Bylo a nebo nebylo? Asi bylo.
V jedné podhorské vesniþce žila byla jedna rodina. Tatínek, maminka a synáþek Mates. MatČj byl
klouþek hodnČ živý a neposedný. NČkdy maminku i tatínka umČl pČknČ pozlobit, ale zároveĖ to byl
pomocník a radost mu dennČ koukala z jeho rozzáĜených oþí.
Bylo tak jednou v pĜedvánoþním þase. Pomalu se chystalo peþení vánoþního cukroví a Matýskovi
se v noci zdál tak živý sen, že ráno nemohl uvČĜit tomu, že se mu to jen a jen zdálo. Ve snu totiž
pomáhal mamince péci perníþky. Vykrajovali z tČsta koníþky, andílky, hvČzdiþky a plno krásných
tvarĤ a mezi nimi byl i pejsek. MatČj si vždycky pejska pĜál, ale rodiþe poĜád jen Ĝíkali, že je to plno
starostí a že až bude trochu vČtší, že mu nČjakého poĜídí. Ale MatČj si už pĜišel dost velký, ale poĜád
pejska nemČl.
Tak abychom to ale nezamluvili. V tom snu se stala jedna neuvČĜitelná vČc. Maminka narovnala
perníþky na plech a dala je péci do trouby. MatČj se stále chodil dívat, aby je nepĜipekli a najednou se
to stalo. Ten pejsek, co si ho MatČj tak pĜál a toužil po nČm, na nČho najednou koukal z té peþící
trouby. MatČj nevČĜil svým oþím. OtevĜel dvíĜka, pejsek vyskoþil ven, mČl trochu propálený kožíšek,
ale to bylo Matýskovi jedno. Splnil se mu jeho životní sen mít vlastního pejska.
Když se toho rána probudil, bČžel to mamince vyprávČt. Ta mu samozĜejmČ nechtČla pokazit radost
a synkovi povídá: „Matýsku, to je ale opravdu náhoda. Zrovna vþera veþer jsem zadČlala tČsto na
perníþky a tobČ se zdá tak živý sen. TĜeba na tom nČco pravdy bude.“
MatČjovi se rozzáĜila oþka. „Maminko, maminko, kdy už budeme péci perníþky? Já bych ti chtČl
tak pomoci!“
Hned se tedy dali do práce. Maminka rozválela tČsto a MatČj vykrajoval perníþky. Šlo jim to od
ruky a brzy mČli plech plný perníþkĤ. SamozĜejmČ, že MatČj nezapomnČl i na toho pejska, o kterém se
mu minulou noc zdálo, a aby to bylo stoprocentní, ty pejsky udČlali dva.
Dali plech do trouby a MatČj se od ní nechtČl ani hnout. Co kdyby ožili, musí jim pĜeci vþas
otevĜít.
V tom ale zazvonil zvonek. MatČj utíkal otevĜít dveĜe, ale tam nikdo nestál. „To je divné,“ Ĝíkal si
sám pro sebe a šoural se zpátky do kuchynČ. OtevĜe dveĜe - a nemĤže uvČĜit vlastním oþím. Vítají ho
dva krásní pejsci. Jeden už byl dospČlý a mČl na obojku cedulku GOLIÁŠ a ten menší byl APOLLO.
MatČj byl nadšením bez sebe, nemohl tomu uvČĜit, že se mu splnilo jeho nejtajnČjší pĜání mít
vlastního pejska. A on má teć dva.
Pro celou rodinu to byly nejkrásnČjší Vánoce. Maminka s tatínkem mČli radost, že je jejich synáþek
šĢastný a MatČj bude už celý život vČĜit v to, že o Vánocích se zázraky opravdu dČjí.

Diashow Josefa Burdycha
V nedČli 22.1. 2012 se na OÚ v Zábrodí konal III. roþník Malé cestománie.
Diashow s ukázkami pĜírodních scenérií Nového Zélandu a Kanady si pro nás pĜipravil tentokrát náš
místní rodák Josef Burdych. Pepa nám vyprávČl o svých cestách a zážitcích po chránČných územích
Kanady, USA a Nového Zélandu s neskrývaným zaujetím. Touto cestou mu dČkujeme za pĜíjemnČ
strávený veþer.
ýlenovČ SDH Zábrodí

OÚ Zábrodí zve obþany
a pĜíznivce sportu v sobotu
21. dubna 2011

1$-$51ÌÔ./,'
63257291Ì+2$5(É/8
Sraz úþastníkĤ v 8.3O hod. na hĜišti Sokol Zábrodí
Po odpracování 8 brigádnických hodin si lze zakoupit permanentku
Na tenisové kurty za 3oo,- Kþ na letní sezónu 2012
Obþerstvení zajištČno
Vlastní náĜadí vítáno: hrábČ, švédské hrábČ, lopaty
V pĜípadČ nepĜíznČ poþasí se brigáda uskuteþní v následujícím týdnu
Info na tel: 774 81 80 12 p. J. Burdych

Pozvánka na fotbalová utkání
12. kolo 07.04.2012
Zápas
Domácí
A2A1201
Sl. Broumov B
A2A1202
So Ruprechtice
A2A1203
So Zábrodí

Hosté
TJ V. PoĜíþí B
So Božanov
So Otovice

Termín
08.04. 14:15
07.04. 16:00
07.04. 16:00

Den HĜištČ
NE
SO
SO Zábrodí

13. kolo 14.04.2012
Zápas
Domácí
A2A1302 So Zábrodí
A2A1303 So Otovice
A2A1304 So Božanov

Hosté
Ji Martínkovice
So Ruprechtice
TJ V. PoĜíþí B

Termín
14.04. 16:00
14.04. 15:00
15.04. 16:00

Den HĜištČ
SO Zábrodí
SO
NE

15. kolo 28.04.2012
Zápas
Domácí
A2A1501 Sl. Broumov B
A2A1503 Ji Martínkovice
A2A1504 So Božanov

Hosté
So Zábrodí
TJ V. PoĜíþí B
So Otovice

Termín
29.04. 14:45
28.04. 16:00
29.04. 16:00

Den HĜištČ
NE
SO
NE

16. kolo 05.05.2012
Zápas
Domácí
A2A1601 Sl. Broumov B
A2A1602 Ji Martínkovice
A2A1604 So Zábrodí

Hosté
So Otovice
So Božanov
So Ruprechtice

Termín
06.05. 14:45
05.05. 16:00
05.05. 16:00

Den HĜištČ
NE
SO
SO Zábrodí

17. kolo 12.05.2012
Zápas
Domácí

Hosté

Termín

Den HĜištČ

A2A1701

So Ruprechtice

Sl. Broumov B

12.05. 16:00

SO

A2A1702

TJ V. PoĜíþí B

So Zábrodí

13.05. 17:00

NE

A2A1704

So Otovice

Ji Martínkovice

12.05. 15:00

SO

18. kolo 19.05.2012
Zápas
Domácí

Hosté

Termín

Den HĜištČ

A2A1801

Sl. Broumov B

Ji Martínkovice

20.05. 14:45

NE

A2A1803

So Zábrodí

So Božanov

19.05. 16:00

SO Zábrodí

A2A1804

So Ruprechtice

TJ V. PoĜíþí B

19.05. 16:00

SO

19. kolo 26.05.2012
Zápas
Domácí
A2A1901 TJ V. PoĜíþí B
A2A1902 So Božanov
A2A1903 So Otovice

Hosté
Sl. Broumov B
So Ruprechtice
So Zábrodí

20. kolo 02.06.2012
Zápas
Domácí
Hosté
A2A2002 Ji Martínkovice So Zábrodí
A2A2003 So Ruprechtice So Otovice
A2A2004 TJ V. PoĜíþí B

Termín
02.06. 16:00
02.06. 16:00

So Božanov 03.06. 17:00

Termín
27.05. 17:00
27.05. 16:00
26.05. 15:00

Den HĜištČ
NE
NE
SO

Den
SO
SO
NE

HĜištČ

2%(&=É%52'Ì52.



'HPRJUDILHDVWDWLVWLNDREFH=iEURGtYURFH



=PďQ\YSUĪEďKXURNX
PěEHLED O ÚMRTÍCH
Dne

Jméno a pĜíjmení Rok narození



24.3.2011
20.9. 2011
3.10.2011


-DQ+RUQ\FK
=E\QHN+DQXã
/XGPLOD.R]ORYi
0DULH3LFKRYi
-DQ6DPOHU
%ODQND5DGYDQRYVNi

Celkem:

1951
1967
1922
1927
1924
1931

Poslední adresa
=iEURGt
=iEURGt
.RQFLQ\
Konþiny 154
Horní Rybníky 59
Horní Rybníky 189

6 úmrtí

PěEHLED NAROZENÝCH DċTÍ
MČsíc/rok
13.3.2011
29.3.2011
22.6.2011





Celkem:

Jméno

PĜíjmení

Adresa

Jan

Tomek

$QWRQtQ
$GpOD
)UDQWLãHN
-DQ
7DGHiã
'DYLG

+RYRUND
3HUJORYi
9OFHN
%DUWRã
'RKQDQVNê
âSHOGD

Konþiny 113
Zábrodí 148
Zábrodí 143
Zábrodí 118
Konþiny 144
Zábrodí 8
=iEURGt

7 dČtí

PěESTċHOVÁNÍ
Jméno a pĜíjmení

Rok
narození

Monika Volhejnová
1976
1999
$QQD9ROKHMQRYi
1996
.DWHULQD9ROKHMQRYi
1958
-DURPtUýHUYLQND
1986
=E\QHN+DQXã
1962
-DQ)LOLS
POýET PěESTċHOVANÍ: 6

Datum zmČny
19.4.2011








Staré bydlištČ
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
=iEURGt
+RUQt5\EQtN\

Nové bydlištČ
.RQþLQ\
.RQþLQ\
.RQþLQ\
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\

2%(&=É%52'Ì52.



ODSTċHOVALI SE
Rok
narození

Jméno

1972
,YDQ0tO
2011
'RPLQLND0tORYi
1972
3HWUD0tORYi
1987
3DYOD.ORXþNRYi
VojtČch Klouþek
2009
Aneta Petirová
1984
KvČta Kopecká
1964
Lukáš Smolík
1983
Zuzana Sekyrová
1997
1997
-DNXE=HPDQ
1976
/LERU.DãSDU
1964
3HWU9tW
1979
3HWUD5DYLQJHURYi
2007
-DNXE5DYLQJHU
1979
-RVHI5DYLQJHU
1998
.DWHULQD6LWiULNRYi
Poþet odstČhovaní: 16

Datum zmČny

24.1.2011
15.3.2011


11.7.2011
21.7.2011
30.8.2011
6.9.2011

12.10.2011
30.11.2011





Staré bydlištČ

Nové bydlištČ
ýHVNi6NDOLFH
ýHVNi6NDOLFH

Horní Rybníky 30
Horní Rybníky 30
Horní Rybníky 30
Horní Rybníky 40
Horní Rybníky 40
Zábrodí 125
Horní Rybníky 176
Horní Ryníky 112
Horní Rybníky 177
+RUQt5\EQtN\
Konþiny 159
+RUQt5\EQtN\
Konþiny 77
Konþiny 77
Konþiny 77
Konþiny 77

Náchod
Kramolna
Kramolna
Žćárky

Velká Jesenice
Velký DĜevíþ
Praha
ěíkov
Náchod
Dolní Radechová
Dolní Radechová
Dolní Radechová
Dolní Radechová

PěEHLED O SĕATCÍCH
Dne
27.8.2011
30.9.2011
18.12.2011

Rok
narození

Jména a pĜíjmení novomanželĤ

1986
1977
1983
1983
1935
1955

OndĜej Kohl
Jana Kohlová (Trachtová)
Michal Hojný
Petra Sedláþková
Jan Filla
Renata Rohalová

SĖatky celkem : 3



Místo
Náchod
-

KAM ZA SPOLEýENSKÝM A SPORTOVNÍM VYŽITÍM :
So 31. 3. 2012
ve 20.00 hod.

Hurá na olympiádu – maškarní bál pro dospČlé
Divadelní soubor NA TAHU a MKS ýK.Veþerní rej plný zábavy, tance,
zpČvu a soutČží. Hudba - pan Meisner ze Dvora Králové

So 31. 3. 2012

Vycházka za bledulemi, odjezd vlakem v 8.50 hod., Klub þ . turistĤ

So 7. 4. 2012

Bílá u Bílého - zahájení turistické sezóny v JestĜebích horách, KýT Úpice

ýt 12. 4. 2012
v 19,00 hod.

SPIRITUÁL KVINTET - benefiþní koncert v Divadle J.K.Tyla
Oblastní charita ýK Vás srdeþnČ zve na ben. konc., jehož výtČžek podpoĜí
provoz Hospice a Mobil. Hospice A.ýeské v ýK, vstupné 200,-,150,-Kþ
PĜedprodej vstupenek v Infocentru ul. 5. kvČtna a v prod. Levného textilu

So 14. 4. 2012
v 19.30 hod.

NávštČvy u pana Greena – Divadlo J. K. Tyla
Divadelní hra, v hlavních rolích Stanislav Zindulka a MatČj Hádek
Vstupné: 260,- 240,- 220,- Kþ

Pá 20. 4. 2012
v 19.00 hod..

Perliþky stĜíbrného plátna
Malý sál Divadla J. K. Tyla – Taneþní kavárna s melody gentlemanem
zábavný poĜad sestavený z prvorepublikových filmových melodií a šlágrĤ
Vstupné: 120,- Kþ

So 21. 4. 2012
v 18.00 hod.

Jarní koncert dechových orchestrĤ ZUŠ
Úþinkují: PĜípr.dech. orchestr a Dechový orchestr mladých ýK a Hronov

So 28. 4. 2012
od 7.- 11:30 hod.

RybáĜské závody – poĜádá MO ýRS tradiþnČ na rybníku KrþmaĜík
Prezentace úþastníkĤ od 6.00 hod., startovné 150,- Kþ, hodnotné ceny

So 28. 4. 2012
od 10.– 14.00 hod.

VeĜejná modeláĜská soutČž plastikových modelĤ.
14. memoriál ZdeĖka BoĜka – KPM Náchod Vás srdeþnČ zve Sokolovna ý.
Kostelec Vstupné dobrovolné

So 28. 4. 2012
od 10.- 16.00 hod.

Ovþácké slanosti v BabiþþinČ údolí
Na lukách u ratiboĜ . mlýna, v zahradČ a pĜilehlých prostranstvích je
pĜichystán program s pĜehlídkou plemen ovcí, koz, ukázkové pastvy, práce
ovþáckého psa, stĜíhán í ovcí i ruþní zpracování vlny. Jednou z novinek
letošních RatiboĜických ovþáckých slavností bude exkurze s odborným
výkladem
pracovníkĤ Správy CHKO Broumovsko, kteĜí zájemce
zavedou i k ménČ známým pĜírodním zajímavostem Babiþþina údolí. Sraz
bude u mlýna v 11:00 hodin a ve 14:00 hodin.

Ne 29. 4. 2012
v 19.00 hod.

Prodaná nevČsta, Divadlo J. K. Tyla
PČvecký sbor a Symfonický orchestr KonzervatoĜe Pardubice
Oblastní charita ýK Vás zve na unikátní slavnostní pĜedstavení komické
opery B. Smetany v pĤvodní verzi z r. 1866 na libreto Karla Sabiny
Úþinkuje 120-ti þlenný soubor. VýtČžek akce bude vČnován Hospici ýK
Vstupné 170,- a 120,- Kþ
PĜpr. Infocentrum ul. 5.kvČtna, v prodejnČ Levného textilu

.
KNIHOVNA:
Út 27. 3: 2012
Pá 30. 3. 2012

AKCE PRO DċTI:
UdČlej si sám - pĜehlídka knih pro šikovné s rĤznými nápady na celý rok
Noc s andersenem. Letošní nocování mezi knihami bude na téma Škola
hrou ke 420. Výroþí narození J. A. Komenského .Naše 11 . spoleþné
nocování bude nejen hravé a s povídáním, ale na návštČvu pĜijde a sám
Mistr Jan Amos

MċSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ýÍŽKAV NÁCHODċ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v mČsíci DUBNU
Po 2. 4. 2012
v 19.00 hodin

„15 let v dámských šatech“ - Screamers
PĜedprodej vstupenek v ICC v Náchod

ST 4. 4. 2012
v 19.00 hodin

RadĤza
Vstupné: 340, 320, 300 Kþ

PĜedprodej od 19. 3. 2012

Út 10. 4. 2012
v 19.00 hodin

Koncert skupiny BRAN
Vstupné: 140 Kþ

PĜedprodej od 21. 3. 2012

St 11. 4. 2012
v 19.00 hodin

BylinkáĜ Pavel VáĖa
PĜednáškový sál mČstského divadla
Vstupné: 50 Kþ
PĜedprodej od 21. 3. 2012

13. 4. 2012
v 19.00 hodin

Robert Balcar Trio
Koncert uspoĜádaný k dvacátému výroþí vzniku spoleþnosti
ATELIER TSUNAMI PoĜádá Náchodská. TV Prodej vstupenek
na www.kupvstupenku.cz

Út17. 4. 2012
v 19.00 hodin

Patrick Vacík, MatČj Freml - Kytarové duo SIEMPRE NUEVO
Koncert ab. Cyklu – skupina „K“ Vstupné: 130, 110, 90 Kþ
PĜedprodej od 26. 3. 2012
SLEVA

19. 4. 2012
v 19.00 hodin

Shirley Valentine
PoĜádá agentura Savage Company s. r. o. Prodej vstupenek na
www.kupvstupenku.cz

Pá 20. 4. 2012
v 9.00 hodin

Divadlo „M“ Milana a Marie Petrovských: O Aniþce ze mlejna
ýinoherní hudební pohádku. PĜedstavení pro školy. Omezený
poþet vstupenek v cenČ 40,- Kþ lze zakoupit pĜed pĜedstavením v
pokladnČ

Ne 22. 4. 2012
v 18.00 hodin

Melodie Orchestru Karla Vlacha : Big Band Letohrad
Host: legenda þeské písniþky Richard Adam Velký sál – stolové
uspoĜádání
Vstupné: 150,- Kþ PĜedprodej od 21 . 3. 2011

Út 24. 4. 2012
v 10.00 hodin

UmČlecká agentura SUSA : Hrátky s þeštinou
PĜedstavení pro školy. Omezený poþet vstupenek v cenČ
40,- Kþ lze zakoupit pĜed pĜedstavením
pokladnČ divadla

St 25. 4. 2012
v 19.00 hodin

OldĜich ýepelka a jeho hudební škola
LiterárnČ hudební veþer s hostem PhDr. OldĜichem ýepelkou
Malý sál mČstského divadla. Vstupné: 40,- Kþ PĜedprodej od
3. 4. 2012

ýt 26. 4. 2012
v 19.00 hodin

Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci
Agentura Harlekýn PĜedstavení ab. cyklu – skupina „A“Vstupné:
450, 430, 410 Kþ
PĜedprodej od 10. 4. 2012

Riga a její secesní architektura - Regionální muzeum v NáchodČ Vás zve na
výstavu fotografií.Výstavní síĖ 8. – 31.3. 2012

POZVÁNKA DO GALERIE VÝTVARNÝCH UMċNÍ V NÁCHODċ:
MaĜákovci z náchodských sbírek 2.3. - 22. 4.
Zámecká jízdárna - pĜízemí a ochoz. Výstavou pĜipomíná Galerie výtvarného umČní v
NáchodČ 180. Výroþí narození Julia Edvarda MaĜáka (1832 - 1899) a souþasnČ umČlce
Významné i zapomenuté, kteĜí jeho slavnou krajináĜskou školu pražské Akademie v
letech 1887 - 1899 prošli.
Alice Nikitinová: Na kraji 7.3 - 22. 4.
Zámecká jízdárna - kabenite kresby, grafiky a fotografie, výstava z cyklu. UmČlci do 40 let.
Jan Samec: Struktury krajiny 4.5. - 17.6.
Zámecká jízdárna - pĜízemí a ochoz Výstava Jana Samce (18. 11. 1955), karlovarského
malíĜe stĜední generace, pĜedstaví retrospektivnČ jeho tvorbu od roku 1990 do souþasnosti.
Kryštof Pešek - Geometrie. Od slova k obrazu. 9.5. - 17.6.
Zámecká jízdárna - kabinet kresby, grafiky a fotografie Výstava z cyklu UmČlci do 40 let.
VzdČlávací
programy
pro
dČti
MŠ,
Žáky
ZŠ
a
studenty
SŠ
VzdČlávací programy jsou pĜipraveny k výstavČ MaĜákovci z náchodských sbírek a Jan
Samec: Struktury krajiny. Informace o nabídce vzdČlávacích programĤ jsou k dispozici na
Internetových stránkách www.gvun.cz

PĜednášky:

Realismus, impresionismus, otcové moderní doby od Couberta ke Gauguinovi
23.3.2012 v 17 00 hod.Z cyklu pĜednášek Mgr. Martiny Vítkové, kurátorky Galerie moderního
umČní v Hradci Králové.
13.4.2012 v 17 hodin Od platonické lásky k osobní manažerce. MalíĜ F. Kaván v dopisech
manželce Pavle z let 1928-1941 PĜednáška Bc. Elišky Charvátové
25.5.2012 v 17 hodin Maximální nasazení - performance, umČní ve veĜejném prostoru a
sociální tendence Z cyklu pĜednášek Mgr. Martiny Vítkové, kurátorky Galerie moderního umČní v
Hradci Králové.
25.5.2012
Aktivity pro návštČvníky: Mezinárodní
den
muzeí
a
galerií
Jednodenní program v rámci Festivalu muzejních nocí 2012 volným vstupem poþínaje a
speciálními programy konþe (vzdČlávací programy pro školní skupiny , pĜednáška , hudební
vystoupení). Vstup pro tento den je do expozice zdarma.

HOSPICOVÁ PÉýE JE DOSTUPNÁ I V NAŠÍ OBCI
Dobrou zprávou pro všechny naše obyvatele je zpráva z Hospice Anežky ýeské v ýerveném
Kostelci o rozšíĜení hospicové péþe také do domácího prostĜedí. Hospic vyþlenil speciální mobilní
tým, který bude zajišĢovat hospicovou péþi také v domovech tČžce nemocných. Vychází tak vstĜíc
stoupajícímu zájmu nemocných a jejich rodin prožít poslední þást života spoleþnČ ve známém a
milém prostĜedí – ve svém domovČ. Souþástí speciálního týmu je lékaĜ, všeobecné sestry, sociální
pracovník a psycholog. Všichni jsou zkušení odborníci s dlouholetou zkušeností z lĤžkového
hospice a jsou pĜipraveni i v domácím prostĜedí zajistit potĜebnou péþi. V pĜípadČ zájmu o mobilní
hospicovou péþi kontaktujte vrchní sestru Mobilního hospice Anežky ýeské paní Ivu Valerovou:
491 610 342, 491 610 482, 724 094 556, mobilni@hospic.cz . Více informací najdete na
www.hospic.cz/mobilni.

Pozvánka na výuku anglického jazyka pro nejmenší

HELEN DORON EARLY ENGLISH
ANGLIýTINA PRO DċTI OD 3 MċSÍCģ DO 14 LET
Angliþtina pro dČti s Helen Doron Early English je uznávaná a osvČdþená metoda na celém
svČtČ. Výuku anglického jazyka pro nejmenší vyvinula britská lingvistka Helen Doron a od roku
1985 se podle ní uþí tisíce batolat a malých dČtí na celém svČtČ.
Na nČkolika Ĝádcích Vám chci pĜiblížit, v þem tato forma výuky spoþívá, þím mČ zaujala a
jaké má pĜednosti. Certifikát uþitele Helen Doron Early English jsem získala v roce 2011 v OpavČ,
kde sídlí centrum Helen Doron Early English pro ýeskou republiku. Každý uþitel musí projít
intenzivním kurzem, který školí kvalifikovaní školitelé vybraní pĜímo paní Helen Doron. Do sítČ
školiþek Helen Doron jsem se rozhodla zapojit z prostého dĤvodu: hledala jsem kvalitní formu
výuky pro své dČti. Po pĤl roce výuky a domácího poslouchání výukových cd je mĤj roþní syn
schopný ukazovat, co v angliþtinČ slyší (napĜ. þásti tČla, nahoĜe – dole, atd.). MĤj tĜíletý syn už
umí tvoĜit jednoduché vČty (napĜ. It´s a rabbit.) a bez zaváhání reaguje na instrukce v angliþtinČ
(Open your book, Colour the truck blue, Let´s stamp the feet, atd.).
Od záĜí 2011 se touto metodou vyuþuje v HronovČ a v záĜí 2012 bude otevĜeno výukové studio
Helen Doron v NáchodČ. A jaké jsou principy výuky?
Princip výuky je stejný jako u mateĜského jazyka
Metoda Helen Doron Early English staví na výzkumech, které prokazují, že je vhodné zaþít se
seznamovat s cizím jazykem co nejdĜíve. Do sedmi let vČku se informace o jazycích ukládají do
stejné oblasti mozku jak pro mateĜštinu, tak pro cizí jazyk.
Opakovaný poslech
Klíþovou souþástí výuky je pravidelný každodenní poslech (i pasivní) CD namluvených rodilými
mluvþími. DítČ si naposlouchá správnou výslovnost, pĜirozenČ pĜebírá gramatické struktury.
Nezbytná je spolupráce rodiþĤ.
DítČ jako osobnost
Lektor vČĜí, že dítČ ví a zná více, než je schopno verbalizovat. Nelpí na papouškování. Vhodným
kladením otázek od dítČte získává nezávislou odpovČć, nejprve jednoslovnou, pozdČji ve vČtách.
Pozitivní motivace
Snaha dítČte je vždy ocenČna. Chválit, chválit, chválit je naše základní pravidlo, protože úspČch
pĜináší další úspČch. DČtem je poskytnuto prostĜedí bezpeþí a dĤvČry. DČti do niþeho nenutíme.
Stimulace
Jednou ze zásad je pĤsobení na všechny smysly. Kombinací aktivit jsou stimulovány rĤzné þásti
mozku s cílem o zapojení obou hemisfér.
Malé skupiny
Výuka probíhá jednou týdnČ, je celá vedena v anglickém jazyce. Ve skupinČ jsou 4 až 8 dČtí, je tak
zajištČn individuální pĜístup. Rodiþe dČtí do vČku 5 let se výuky aktivnČ úþastní.
Uþení se v kontextu
Angliþtina je pĜedstavována v kontextu - jak v kontextu vČt, tak v kontextu kultury zemí, kde je
angliþtina mateĜštinou. DČti se neuþí drilováním. Cílem je, aby pochopily význam výrazĤ dĜíve,
než se nauþí celek písniþky þi básniþky.
Helen Doron
Paní Helen Doron je Angliþanka, lingvistka, pedagožka a matka. Vývojem metody výuky
anglického jazyka od raného vČku dČtí se zabývá už 25 let. Metodou Helen Doron Early English
se uþí
pĜes 85 000 dČtí v 37 státech svČta. Se svým týmem a ve spolupráci s uþiteli stále dotváĜí materiály
pro dČti i lektory.
SrdeþnČ vás zvu na ukázkové hodiny zdarma.
Ing. et Bc. Martina Pohanková

Certifikovaný uþitel Helen Doron Early English
tel. 776 791 542
hronov@helendoron.cz
www.helendoron.cz

Kdyby Vás bolel zub
24.03. a 25.03.
31.03.
01.04.
07.04. a 08.04.
09.04.
14.04. a 15.04.
21.04.
22.04
28.04. a 29.04.
01.05.
05.05. a 06.05.
08.05.
12.05. a 13.05.
19.05. a 20.05.
26.05. a 27.05.
02.06. a 03.06.
09.06. a 10.06.
16.06. a 17.06.
23.06. a 24.06.
31.06.
01.07.

MUDr. Svatava Olšarová
MUDr. Eliška Pištorová
MUDr. Eliška Pištorová
MUDr. Alena Prouzová
MUDr. Jarmila VokĤrková
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Jarmila VokĤrková
MUDr. Božena Rysnarová
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
MUDr. Alois Vejmola
MUDr. JiĜí Sedláþek
MUDr. Jana VaĖková
MUDr. Radmila Sedláþková
MUDr. Vladimír Semerák
MUDr. Jan Šnajdr
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jana ŠĢovíþková
MDDr. Lucie TĜísková
MUDr. Jana VaĖková
MUDr. Alois Vejmola
MUDr. Alois Vejmola

Komenského 48, Nové MČsto nad Metují
Komenského 48, Nové MČsto nad Metují
Komenského 48, Nové MČsto nad Metují
Jugoslávská 33, Náchod
VČtrník 720, ýervený Kostelec
Jugoslávská 33, Náchod
VČtrník 720, ýervený Kostelec
Burdychových 325, ýervený Kostelec
ZŠ Malceí Nové MČsto nad Metují
Palackého 20 Náchod
Kostelecká 1204, Náchod
Burdychových 325, ýervený Kostelec
Kostelecká 1204, Náchod
Denisovo nábĜeží 665, Náchod
Náchodská 548, Velké PoĜíþí
Náchodská 548, Velké PoĜíþí
Denisovo nábĜeží 665, Náchod
Denisovo nábĜeží 665, Náchod
Burdychových 325, ýervený Kostelec
Palackého 20 Náchod
Palackého 20 Náchod

491 472 946
491 472 923
491 472 923
491 421 725
491 462 331
491 421 725
491 462 331
491 463 237
491 520 373
491 424 524
491 426 926
491 463 421
491 426 926
491 424 921
491 482 850
491 482 850
491 423 748
491 421 920
491 463 421
491 424 524
491 424 524
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Filipojakubská noc
Filipojakubská noc (nebo-li Valpuržina) je významná pĜechodem k máji jako
vstupu do faktického letního slunovratu.
K pĜedveþeru kĜesĢanského svátku svatých Filipa a Jakuba se váže Ĝada zvykĤ
a symbolických þinností. NČkteré mají zcela praktický úþel - napĜíklad jarní
úklid, jiné patĜí k vítání jara - stavČní májí, zdobení domĤ zelenými haluzkami.
Specifikem této noci jsou také praktiky smČĜující proti þarodČjnicím a zlým,
neþistým silám, aby nepronikly do svČta lidí a neškodily jim.
PrapĤvodními zakladateli tradice jsou Keltové. Ti poslední dubnový den
zapalovali ohnČ. Podle nich dostal tento svátek název Beltine - záĜící oheĖ.
V ten den se vymetala neþistota z chlévĤ a z obydlí, vyklizené prostory se
zdobily zelenými haluzemi, pokud možno pichlavými, zabraĖujícími vstupu
neþistých sil. StavČly se máje na návsi i pĜed domy pod okny nebo na dvoĜe a
po západu slunce se pálily þarodČjnice. ěíkalo se, že vĤdce temna, ćábel, mĤže
uplatĖovat svou moc na zemi prostĜednictvím þarodČjnic. Za spojenectví s ním
lidé þasto podezĜívali zejména staré ženy.
Velmi starou historii má také zvyk pálení ohĖĤ. V pĜedveþer ohĖových
slavností obcházela mládež jedno hospodáĜství po druhém a sbírala dĜevo. Na
oheĖ bylo tĜeba shromáždit devČt druhĤ dĜeva a nikdy nesmČl chybČt jalovec.
Hranici s panákem, znázorĖujícím þarodČjnici, zapaloval vždy muž, který se
poslední ve vsi oženil. Aby se vesnici vyhnul požár, muselo kolem ní zaplát
sedm ohĖĤ. Od dohoĜívajících polen se pak zapalovaly pochodnČ, se kterými
lidé chodili do okolních polí a luk. Tam s pochodnČmi tanþili a zpívali, aby
zahnali neþisté síly.
Byla to noc, kdy se sbírají léþivé byliny, zejména jitrocel. ěíkalo se také, že této
noci se otevírá zemČ a vydává své poklady. Bylo však nutné mít pĜi sobČ kvČt
kapradí, svČcenou kĜídu nebo hostii.
V první májovou nedČli potom chodili mládenci s hudbou, zastavovali se u
májek, kde bývali obdarováni. Zpravidla se i tancovalo.

PěEVZATO ODJINUD
Velikonoþní pranostiky
Je-li Zelený þtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý dČlá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hĜmí, na poli se urodí.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létČ nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.
Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší.
Omrzne-li na Velký pátek stromový kvČt, neurodí
se ovoce.

Velikonoþní zvyky
Pomlázka
Pomlázka patĜí mezi tradiþní velikonoþní zvyky. Lidé jí Ĝíkají rĤznČ,
tĜeba: korbáþ, koleda, mrskaþka, mrskut, sekaþka, pomihod, žíla,
šlehaþka, metla, švihaþka, ale i jinak. Podle dĜívČjších zvyklostí ji musel
umČt uplést každý malý kluk. Muži se v pletení pomlázky pĜedhánČli.
Pomlázka se tradiþnČ plete z 3, 8, 9 anebo 16 prutĤ. Ty pomlázky, jež
byly obzvláštČ dlouhé (i 4 metry), mohly být upleteny nakonec až z 60
prutĤ. Velikonoþní zvyky pĜedurþovaly, aby se pomlázka pletla na Bílou
sobotu, stejnČ jako se i v ten den mČla zdobit velikonoþní vajíþka. Žádná
pomlázka se neobešla bez mašlí.
Mašle na pomlázce
Mašle na pomlázce se také Ĝadí mezi starodávné velikonoþní zvyky,
jejichž prostĜednictvím mohly dát dívky najevo mládencĤm, zda mají u
nich nČjakou nadČji. Když ráno šel mládenec na koledu, mČl prázdný
karabáþ, ten nejlepší koledník v pravé poledne karabáþ plný þervených
pentlí. Barvy mašlí totiž napovídaly, co si o nČm dívky myslí: zelená –
sympatie, obliba
þervená – láska, náklonnost
modrá – nadČje na nČco víc
žlutá – odmítnutí

Velikonoþní vajíþka
To, proþ se o Velikonocích dávají za vyšlehání vajíþka, mĤže být dnes jen
tématem k dohadĤm. ěíká se, že stejnČ jako vyšlehání dívek má
pĜedstavovat zdraví a krásu, tak vajíþka jsou symbolem života, takže
pĜedstavovaly dlouhý a zdravý život. Jenomže, kdo ví. V prĤbČhu
postního období se vajíþka jíst nesmí, takže je možné, že se lidé takto
vajíþky dokrmovali. Vajíþka jsou velkým zdrojem potĜebných bílkovin, a
tak to mohl být i efektivní prostĜedek pro rychlý pĜísun potĜebných
bílkovin, kterých v dobČ postu a v zimČ bylo poskrovnu. AĢ už tomu bylo
jakkoli, dívky vajíþka rĤznČ zdobila a svému oblíbenci darovaly vždy to
nejhezþí.

Velikonoþní koledy
Já jsem malý koledníþek, tetiþko, pĜišel jsem si pro þervený vajíþko.
Pro vajíþko þervený, pro koláþ bílý, jsem-li já vám, tetiþko, koledníþek
milý?
Panímámo zlatiþká, darujte nám vajíþka,
nedáte-li vajíþka, uteþe vám slepiþka
do horního rybníþka
a z rybníþka do louže,
kdo jí odtud pomĤže?

Krásné Velikonoce, bohatou pomlázku
a aĢ nikdy nemáš nouzi o lásku!

K NEDċLNÍ KÁVċ
Skoro každá druhá domácnost chová psa. A kdo jej nemá pĜímo sám,
urþitČ má psy rád. Snad vás potČší série kĜížovek o našich vČrných
pĜátelích …
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Domaluj a vybarvi si svoji kraslici a kachniþku :





Potom se nauþ novou koledu:
Velikonoþní pro kluky

Velikonoþní pro holky

Upletl jsem pomlázku,
je hezþí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíþko,
vyplatím je maliþko.

kropenatá slepiþka
snesla bílá vajíþka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentliþky si nastĜíhám,
Na pomlázku jim je dám.





