BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V prosinci 2016 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
91 let pan
82 let pan
82 let paní
78 let pan
78 let paní
78 let paní
77 let paní
73 let pan
71 let pan
67 let paní
66 let pan
65 let paní
64 let paní
60 let pan

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

V lednu 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
81 let pan
77 let paní
69 let paní
68 let pan
68 let pan
67 let pan
66 let pan
66 let paní
62 let pan
62 let pan
60 let pan

CHRASTINA Štefan z Končin
CHRASTINOVÁ Anna z Končin
HEPNAROVÁ Eliška ze Zábrodí
SOUMAR Antonín ze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SEMERÁK Jaroslav z Končin
NÝVLT Josef z Končin
DROBNÍKOVÁ Věra z Horních Rybníků
NEVEČEŘAL Ladislav z Horních Rybníků
BRANDA Zdeněk ze Zábrodí
FLORIAN Miloslav ze Zábrodí

V únoru 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
94 let paní
82 let paní
73 let paní
67 let paní
64 let pan
63 let pan
62 let paní
61 let pan
60 let pan

BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin
DUCHÁČ Jaroslav z Horních Rybníků
BENEŠ Vladimír ze Zábrodí
FILLOVÁ Renata z Horních Rybníků
SUK Josef z Horních Rybníků
HANUŠ Ladislav z Končin

V březnu 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
90 let paní
82 let pan
82 let paní
79 let pan
77 let paní
72 let paní
71 let pan
65 let paní
63 let paní
62 let paní
62 let pan

HANUŠOVÁ Jarmila z Končin
KRÁL Oldřich z Horních Rybníků
VYHNÁLKOVÁ Irena z Končin
HANUŠ Antonín z Horních Rybníků
HEJDOVÁ Iva z Horních Rybníků
HORNYCHOVÁ Ludmila ze Zábrodí
VOJTĚCH Miroslav z Končin
JIRÁSKOVÁ Jaroslava z Horních Rybníků
HORÁKOVÁ Vladimíra z Horních Rybníků
BENEŠOVÁ Alena ze Zábrodí
VESELÝ Jan z Horních Rybníků

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví
a osobní spokojenosti!

Knihu „ ZÁBRODÍ ZA BRODY“ vydanou
Obecním úřadem Zábrodí, autorů Josefa Pinkavy
a Jana Veselého je možno zakoupit v kanceláři
obecního úřadu za 150,-Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji celé naší rodině, zástupcům obecního úřadu, všem příbuzným a
známým za dárky a přání k mým 90. narozeninám.
Jan Středa Končiny
Srdečně děkuji touto cestou OÚ Zábrodí jeho zástupcům,mým blízkým a
známým za dárky, květiny a blahopřání k mým narozeninám
Irena Prouzová Horní Rybníky 56

INFORMACE
Sběrný dvůr
V sobotu 24. 12. 2016 bude sběrný dvůr
OTEVŘEN.

Známky na popelnice pro rok 2017
Známku si můžete vyzvednout na OÚ
v Horních Rybníkách v pondělí: 2. 1. 2017
od 9,00 - 11,00 hodin a od 14,00 - 18,00 hodin

Sousedské posezení
V sobotu 4. února 2017 od 19.00 hodin
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách
Srdečně zveme všechny generace k tradičnímu
setkání s hudbou, tancem a zábavným programem.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina JUNO
Rezervace na tel.: 491 465 113,735 175 758
Občerstvení zajištěno
Doprava:
Knihovna
Ligo
Hanušovi

Zábrodí
18.20
18.25
18.30

Martinovi
Špice
Hřiště

Končiny
18.35
18.40
18.45

Rozvoz zajištěn.

Obecní zabijačku
V sobotu 25. února 2017 Vás zveme
na 5. obecní zabijačku do hasičské zbrojnice v Zábrodí

Dětský karneval
V neděli 19. března od 14,30 hodin
zveme všechny děti na maškarní rej, který se koná ve společenské místnosti
OÚ v Horních Rybníkách
Přijďte si zatančit v maskách, zasoutěžit a zahrát o drobné ceny

SDH
HORNÍ RYBNÍKY
Vás zve
na veřejnou Valnou hromadu sboru,
která proběhne v prostorách OÚ Zábrodí
dne 14. 1. 2017 od 18hodin.
Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Návrh plánu činnosti na rok 2017

Zhodnocení činnosti za rok 2016

Diskuse

Závěr

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

velitel SDH Jakub Středa

Občerstvení zajištěno!!!

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
17. 10. 2016
Starosta zahájil v 19,10 hodin jednání ZO přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva
v zasedací místnosti OÚ Zábrodí. Dále starosta konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán a
nikdo ze zastupitelů k němu neměl námitky. V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele
zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s programem jednání a navrhl doplnění o
bod č.2) Žádost o dotace ze SFŽP a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl
program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Baláš Petr, Matějovic Jiří
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří Matějovic,
Jiroušek Ladislav, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina) omluveni: Jirková Gabriela
Program:
1) Dotace POV 2017
2) Dotace SFŽP
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Dotace POV 2017
Starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci z POV na rok 2017 na projekt
„Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí“. Záměrem projektu je odstranění starého
oplocení areálu a vybudování nového oplocení z pozinkovaných sloupů a poplastovaného
pletiva. V prostoru za brankami je navrženo oplocení o výšce 5 m, s polypropylenovou
záchytnou sítí. Vstup do areálu budou zajišťovat 2 vjezdové brány a 9 vstupních branek. Další
část projektu řeší energetické úspory v kabinách hráčů instalací solárního systému pro ohřev
TUV pro umývárnu, sprchy a kuchyňku. Dotace je ve výši max. 50% uznatelných nákladů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci z POV 2017 na akci
„Revitalizaci sportovního areálu v Zábrodí“.
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/17/10/2016 bylo schváleno
2. Dotace SFŽP
Tato dotace je vypsána ze Státního fondu životního prostředí na pořízení manipulační techniky
a kontejnerů v rámci odděleného sběru a svozu odpadů ve výši 85% uznatelných nákladů.
Předmětem dotace je pořízení techniky pro zajištění separace a svozu odpadů. V případě získání
dotace by obec zakoupila manipulační techniku dle podmínek SFŽP a soubor nových
velkoobjemových kontejnerů do sběrného dvora.

Předpokládaná výše nákladů je 1 800 000,-Kč včetně DPH. Doba udržitelnosti projektu je 5 let.
Předpokládaný náklad obce pro realizaci tohoto projektu je cca 300 000,-Kč.
Návrh usnesení
. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci ze SFŽP na pořízení
manipulační techniky a velkoobjemových kontejnerů
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/17/10/2016 bylo schváleno

3. Diskuse - různé
4. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 19,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petra Baláš
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 17. 10. 2016 Burdychová Drahomíra

……………………………
Jiří Matějovic
……………………….
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
16.12. 2016
Starosta zahájil v 19,20 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 kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod
č.2) Schválení změny smlouvy o vytvoření SO Úpa a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným
hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějovic, Petr Baláš
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) Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2016
2) Schválení změny smlouvy o vytvoření SO ÚPA
3) Úprava rozpočtu k 31. 12. 2016
4) Vyhláška o odpadech na rok 2017
5) Schválení prodejní ceny knihy „ZÁBRODÍ ZA BRODY“
6) Darovací smlouvy na rok 2017 (Hospic, Tamtam, TJ Sokol)
7) Plán investičních akcí na rok 2017
8) Rozpočet obce na rok 2017
9) Různé
10) Diskuse
11) Křest knihy „ ZÁDRODÍ ZA BRODY“
12) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30.11. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2016
Výdaje k 30.11. 2016: 3 425 558,46 , příjem k 30.11. 2016: 6 659 546,66 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2016: ZBÚ 3 403 288,14 Kč, ČNB: 269 112,80 Kč
2. Změna smlouvy o vytvoření SO ÚPA
Dne 21.12.2015 došlo ke změně registrace obce Žernov na městys Žernov. Z tohoto důvodu
by měla každá obec , která je členem SO Úpa na svém VZ schválit dodatek ke smlouvě o
vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8.7.2002, kde je zapracována výše zmíněná
změna. Tato změna nastala na základě žádosti starosty obce Žernova o navrácení historického
názvu - městys.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 8. července 2002. Dotatek č. 7 stanov SO ÚPA.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/16/12/2016 bylo schváleno
3. Úprava rozpočtu k 31.12.2016 (příloha č.1)
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/16/12/2016 bylo schváleno
4.

Obecně závazná vyhláško č1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č.2)
Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 270 598,-Kč a byly rozúčtovány takto:
270 598: (540+42) = 464,94 Kč.
Náklady děleno (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba)=Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 vyhlášky ve výši 450,- Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba
poplatku dle vyhlášky činí 450,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/16/12/2016 bylo schváleno
5. Cena knihy ZÁBRODÍ ZA BRODY
15. 12 jsme z tiskárny přivezli knihu na které celý rok pracoval pan Pinkava s panem
Veselým. Prodejní cena knihy je 150,- Kč. Knihu si můžete zakoupit na OÚ v Horních
Rybníkách.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodejní cena knihy „ ZÁBRODÍ ZA BRODY“ ve výši 150,Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/16/12/2016 bylo schváleno
6. Darovací smlouvy na rok 2017
Charita Červený Kostelec 32 900,-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam
pro sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2017. Dále pak SDH
Zábrodí 10 000,-Kč a SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2017 pro Oblastní charitu Červený
Kostelec ve výši 32 900,-kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši
10 000,- , SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově postižené dle
výtěžku z Cestománie 2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/16/12/2016 bylo schváleno
7. Hlavní investice na rok 2017
Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí – podána žádost o dotaci z POV, Nákup
techniky – 41. výzva SFŽP - OPŽP – „Posílení separace komunálního odpadu v obci
Zábrodí“ – podána žádost o dotaci ze SFŽP, chodník v Zábrodí hráz Brodský, VO
Končiny, VO Špice – Hanuš, VO Špinka (směr k Růžence) , VO hráz Brodský.

1
2
3
4
5
6
7

Zábrodí hlavní investice 2017
rozpočet
dotace
obec
Revit.sport.areálu v Zábrodí
827 000
400 000
427 000
Nákup techniky
1 800 000 1 530 000 270 000
Chodník v Zábrodí na Hrázi
500 000
0
500 000
VO Končiny
100 000
0
100 000
VO Špice u Hanušů
100 000
0
100 000
VO Špinka- k Růžence
150 000
0
150 000
VO Hráz Brodský
150 000
0
150 000
3 627 000 1 930 000 1 697 000
8. Rozpočet obce na rok 2017 (příloha č.3)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28. 11. 2016 (příloha č.3)
Rozpočet je schodkový, protože do plánu příjmů nemohou být zahrnuty dotace o
které je požádáno. Rozhodnutí o výsledku přidělení jednotlivých dotací bude známo
do konce března 2017. Pro představu o možném vývoji rozpočtu obce, níže uvedená
tabulka.

Příjem 6 384 300,-Kč a výdaje ve výši 7 219 850,-Kč. Schodek ve výši 835 550,- Kč
bude vyřešen přebytkem hospodaření z roku 2016.
I. Realizace investiční akce „ Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí“ je podmíněna
získáním dotace z POV ve výši 400 000,-Kč. (Výměna nevyhovujícího oplocení celého
areálu ve špatném technickém stavu za nové, moderní oplocení z ocelových ZN sloupů,
poplastovaného pletiva a polypropylenových záchytných sítí, včetně devíti branek a dvou
vjezdových bran. Součástí revitalizace je také instalace solárního systému ohřevu TUV
do kabin hráčů.)
II. Realizace investiční akce „Nákup techniky – 41. výzva SFŽP - OPŽP – „Posílení
separace komunálního odpadu v obci Zábrodí“, je také podmíněna získáním dotace.
Jedná se o nákup manipulační techniky a velkoobjemových kontejnerů.
schvalovaný
rozpočet

realizováno
nerealizováno
I. a II. s dotacemi I. a II. bez dotací

příjmy

6 384 300,00

8 314 300,00

6 384 300,00

výdaje

7 219 850,00

7 219 850,00

4 592 850,00

-835 550,00

1 094 450,00

1 791 450,00

2 865 000,00

4 794 000,00

5 491 000,00

rozdíl
předpoklad stavu
prostředků 12/2017
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2017 ve výši příjmů 6 384 300,-Kč
a ve výši výdajů 7 219 850,-Kč jako schodkový. Schodek bude vyřešen zapojením přebytku
hospodaření z minulých let ve výši 835 550,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny
paragrafy dle přílohy č.4.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/16/12/2016 bylo schváleno
9. Různé
 KoPÚ - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Náchod přerušuje řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zábrodí z
důvodů, kdy účastnice řízení paní MVDr. Marta Burdychová, bytem Zábrodí 44, 549 41
Červený Kostelec a Ing. Radka Burdychová Ph.D., bytem Zábrodí 44, 549 41 Červený
Kostelec, obě zastoupené JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., KŠD LEGAL advokátní
kancelář, s.r.o. se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, využily ust.
§ 11 odst. 9 zákona a podaly žalobu proti rozhodnutí žalovaného č.j. SPÚ 363883/2016
ze dne 5. 8. 2016. Řízení ve výše uvedené věci se přerušuje, až do konečného rozhodnutí
soudem.
 Kulturní akce
Sousedské posezení
4. 2. 2017
Obecní zabíjačka
25. 2. 2017
Dětský karneval
19. 3. 2017
Cestománie
8. 4. 2017
Den Matek
12. 5. 2017
Traktoriáda - Den dětí
3. 6. 2017

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu.
Na říjen 2017 je plánována oslava výročí 120ti let od založení SDH Horní Rybníky.
10. Diskuse
11. Křest knihy
Po projevu pana Dlauhoweského, pana Pinkavy a pane Veselého byla kniha pokřtěna.
Knihu po skončení VZZO bude možno zakoupit a je připravena autogramiáda autorů.
12. Závěr






Starosta obce poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, sborům
dobrovolných hasičů, sportovcům za dobře vykonanou práci a vzornou reprezentaci obce.
Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí a osobní úspěch v novém roce.
p. Jiroušek: Poděkoval p.Dlauhoweskému za práci konanou pro obec.
p. Matějovic: V loňském roce byla naše obec vyhlášena jako fotbalová obec roku,
v letošním roce máme ocenění za přípravku královéhradeckého kraje. Za toto ocenění
dostaneme branky v hodnotě cca 20 000,-.Kč.Poděkováním patří zastupitelům a starostovi
obce. Děkuji sponzorům a trenérům, také oddílu mužů, kteří postoupili do přeboru. Přeji
všem mnoho zdraví do nového roku.
Starosta ukončil jednání ve 20,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Jiří Matějovic
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Zapsala: 16.12.2016 Burdychová Drahomíra

……………………………
Petr Baláš
…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

MŠ Horní Rybníky
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o události posledních čtyř měsíců roku 2016.
V září nastoupilo deset nových místních dětí a nová posila Michaela Demjanovičová na pracovní
pozici chůva. Jelikož byly přijaty děti mladší tří let, mohla jsem zažádat o dotaci vyhlášenou
MŠMT a určenou na zaplacení této profese. Děti se postupně adaptovaly na nové prostředí i
učitelky a navazovaly nové kamarádské vztahy.
Koncem měsíce byla ve škole provedena dvoudenní hospitační činnost ČŠI. Inspektorky
shledaly drobné nedostatky, které jsme napravili. Jednalo se o dovybavení třídy pomůckami a
přepsání TVP PV. V závěrečném hodnocení
převládaly klady. (Zprávu si můžete na vyžádání
přečíst u ředitelky MŠ.)
Babí léto jsme využili k hrám na zahradě.
Podzimní vycházky směřovaly do lesa, kde děti
s nadšením hledaly houby nebo stavěly domečky
pro zvířátka z přírodnin.
Celé období bylo velmi bohaté na kulturní zážitky.
Do školy přijel pan Toman s Rytmickou show,
navštívili jsme divadelní představení Hvězda
betlémská v Červeném Kostelci, vánoční akademii
taneční skupiny Bonifác ve Rtyni
v Podkrkonoší. Navštívila nás zubní
hygienička, která dětem mimo jiné názorně
ukázala, jak si mají čistit zuby.
Na přelomu měsíců listopad a prosinec
jezdily děti ve věku od čtyř do šesti let do
Náchoda na kurz bruslení.
V rámci spolupráce s obcí děti vystupovaly
s pásmem básniček a písniček při příležitosti vítání
občánků a při rozsvěcení vánočního stromu.
V prosinci děti navštívil Mikuláš s andělem, následovala
besídka a vánoční dílna, kde si rodiče se svými ratolestmi
mohli vyrobit vánoční dekorace. Občerstvení bylo
zajištěno, maminky donesly cukroví a děti upekly perníčky
.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za spolupráci
a za sponzorské dary. Manželům Čermákovým za nákup
výtvarných a papírenských potřeb, Kamile Vlachové a
Martinu Hakovi za sponzorský dar ve formě
zaplacení divadelního představení, rodině
Středových za brambory a česnek, M.
Demjanovičové s rodinou za brambory,
jablka a dýně, manželům Kholovým za
peněžitý sponzorský dar na pomůcky. Ještě
jednou děkujeme, veškeré pomoci si velmi
vážíme. Zastupitelům obce děkuji za
podporu a vstřícnost.
Za kolektiv mateřské školy vám přeji
pokojné Vánoce a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i
pracovním životě.
P. Dlauhoweská
ředitelka

Drak úžasňák
Letí mrak do oblak,
pozbyl hlasu, ztratil frak.
Zírá v němém úžasu,
oči valí na krásu:

Pouštějí Smolaře,
Ozemboucha, či Tenistu,
šplhají pak pro něho na břízu,
běhají po kopci, po hřišti i na cestu.

Lesy, louky, pole, ves je tu dobře a nejen dnes!
Lesklé vodní hladiny,
údolí i planiny vše je jako na dlani vítr draky prohání.

Břízy o dracích také něco vědí.
Prý občas nějaké lístečky jim snědí.
Za větve rádi se zachytí,
dětem pro legraci,
i pro starost,
velkým pro pocit z dojetí.

Smečka draků na obloze
dovádí si, zpívá stroze.
Lanka vzduchem sviští a ševelí,
děti pobíhají, nikdo si nelení.

Tak pojďme drakům naproti,
ať provětrají si plíce
a příště se s námi
zase proletí!

Milí dráčci a draci, sluníčka, pestrobarevní motýli, orli, Soptíku, totémový draku Mayů,
méďo, geparde, klauni a šášové, Hurvínku, létající balóny, letadélko, spirálově zdobení draci,
duhoví rejnoci, lodičkový i Retro draku, zveme Vás opět na příští rok na další z našich přehlídek
a soutěží na hřišti Sokolu Zábrodí. Letošního 6. ročníku dračí soutěže se zúčastnilo téměř
čtyřicet dráčat!
Za největší počet letohodin byl odměněn Kryštof Bureš se svým tenisovým dračím fandou,
který si společně s drakem sestřičky Emy prohlédli tenisové kurty. Jako nejvýše létající byl
oceněn drak Martina Středy. Za největšího smolaře byl označen břízomil Dominiky Středové a za
nejaktivnějšího draka ozemboucha svěřenec Niki Matějovicové. V kategorii drak s nejdelším
ohonem vyhrál Vítek Brojar a za kategorii Retro byl odměněn Péťa Středa. Za nejroztomilejší
bychom mohli označit kočárkové dráčky rodiny Středových a Hojných. Za nejvyšší počet draků
v rodině je třeba ocenit klan Jansákových s rodinným instruktorem Karlem Jansákem a klan
rodiny Středových.
Díky všem za účast - tradičním a již ostříleným domácím borcům za příkladné vedení svých
dračích svěřenců - a za organizaci a účast v porotě soutěže - gólmanovi fotbalového oddílu
Zábrodí panu Romanu Rainetovi a slečně Petře Hájkové. Za OÚ Zábrodí paní ekonomce Draze
Burdychové.
Za OÚ Zábrodí E. Lokvencová

Vítání občánků
Človíček
Malý jako knoflíček
roste v bříšku človíček.
A pak se přihodí,
že se narodí …
Neděle 30. října 2016. Slavnostně vyzdobený sál OÚ Zábrodí v Horních Rybníkách přivítal
osm nově narozených občánků naší obce: Antonína Jansáka, Jakuba Celbu,
Matěje Byšického, Valerii Středovou,
Vojtěcha Kašpara, Nelu Středovou,
Filipa Hojného a Petra Laštovičku.
Úvodního slova se ujala zastupitelka obce Gábina Jirková, která tento slavnostní akt provázela
slovem. Děti z MŠ v Horních Rybníkách přivítaly
novopečené občánky svým krátkým programem
písniček a veršů, které s nimi nacvičily paní učitelky
Kristýna Pidaná a paní ředitelka Petra Dlauhoweská.
Poté se k blahopřání rodičům přidal svým proslovem
pan starosta Jan Dlauhoweský. Ve svém projevu k
rodičům kladl důraz na obětavost, trpělivost a lásku,
která by měla provázet výchovu děti za všech
okolností, na soudržnost rodiny, jejího láskyplného a
tvůrčího prostředí a na její nezastupitelnou úlohu při
vývoji mladého člověka. Apeloval na vytvoření pocitu
bezpečného zázemí rodiny a domova jako základu pro
zdravý vývoj mladého člověka a pro vytváření jeho
životních hodnot a cílů. Všem rodičům srdečně poblahopřál k narození dětí a pronesl slavnostní
přípitek.
Pro nově přivítané občánky byly již tradičně připraveny dárky v hodnotě 1 500 Kč dle
vlastního výběru, kytička pro maminky a malé pohoštění pro všechny přítomné.
E. Lokvencová
Co může být krásnějšího,
nežli dětské oči,

lesknou se jak potůček
při měsíční noci.

Pohádky z pařezové chaloupky
V neděli 20. 11. se konalo loutkové představení pro
děti v sále OÚ Zábrodí. Náchodský loutkový soubor
Dětem pro radost uvedl pohádku o Křemílkovi a
Vochomůrkovi o jejich trampotách s hodinami a velkou
rýmou. Vochomůrka totiž vyhodil oknem hodiny s jednou
ručičkou, které dokázaly čas vracet zpátky. Všechno
mohlo potom jít pozpátku nebo se mohly
v určitém čase hodiny i zastavit. To by pak byla zase
zima, ptáčci by létali ocáskem dopředu, vajíčka by se
zavírala místo aby pukala … A vůbec by všechno bylo
naruby, a tak se museli hodně snažit, aby hodiny našli a
uvedli všechno do pořádku. Vypátrali je až u výra Ouška. Ten jim je za žádnou cenu nechtěl dát,
a tak ho musel Křemílek obelstít – aby zase mohlo být vše, jak být má. Křemílek nařídil na
hodinách „skorojaro“ a Vochomůrka vyléčil svoji kýchavku čajem z nedalekého šípkového keře,
kde bydlela malá víla Růženka. Nakonec přišlo i
jaro a Křemílek s Vochomůrkou vypěstovali na
zahrádce ze semínka fialinku. Ale nebyla to
žádná fiala, nýbrž Verbascum, tedy divizna. S ní
zažil Křemílek zase patálii. Když divizna
vyrostla, vyzvedla jeho čepičku nezvykle vysoko.
Musel ji pak s Vochomůrkou sundávat.
V přestávkách mezi dějstvími čekala na děti i
rodiče prezentace knížek a časopisů obou našich
knihoven. Děti si mohly knížky prohlédnout,
vybrat si z této nabídky a některé zrovna odnést
domů.
Děkuji našim knihovníkům za pomoc a za zapůjčení knížek – panu Milanu Krejskovi z
knihovny Zábrodí a Míše a Matoušovi Demjanovičovým za Horní Rybníky.

Za OÚ E. Lokvencová

Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka
Naše první hvězdičky letošních Vánoc jsme
mohli uvidět o první adventní neděli 27.
listopadu.
Do slavnostní atmosféry letošních vánočních
svátků nás uvedli členové MDO z Červeného
Kostelce. Natěšené děti z MŠ Horní Rybníky
přednesly ve svém programu básničky o
Mikuláši, čertech a andílkovi. Zazněla i česká
Vánoce, Vánoce přicházejí. A znovu se
rozezněly hlasy trubek po širokém okolí, aby
přivítaly rozsvícený vánoční strom. Mohli jsme
se na pár minut za jemného mrazivého cukrování oddávat nadcházející vánoční pohodě.
Teplé nápoje i horký vánoční punč přišly všem vhod.
V sále OÚ pak děti přivítal ozdobený vánoční stromek a krátký úvodní program. Na řadu
přišly písničky, které si pro děti připravil na klávesy student Kamil Hofman, žák ZUŠ z
Červeného Kostelce.
Pan Mikuláš na sebe nenechal dlouho čekat
a důstojně přednesl své mikulášské poselství
dětem. Se svou družinou naježených čertů
vzbudil patřičný respekt. Chundelatí a pěkně
vyparádění čerti a čertice brali svou úlohu též
svědomitě, a tak za chvilku v sále nebyl snad
jediný človíček, který by nepřednesl alespoň
jednu básničku nebo písničku. Za odvahu i
upřímné sliby dětem andílek předal nadílku a
děti stvrdily dané sliby podáním ruky panu
Mikulášovi.
Děkujeme družině pana Mikuláše a čertovské chásce za vystoupení, obsluze kuchyně a akčnímu
týmu za příkladnou přípravu celé akce.
Za OÚ E. Lokvencová

Na 6. prosince
jistě každý uhodne,
proč jsou všichni hoši zdejší
o poznání zdvořilejší
a holčičky způsobné.
Čerti do oken buší,
andělíčkům křídla sluší.
Mikuláš se vlídně dívá,
v nůši hodně dobrot skrývá.
Pavla Bergmannová

Společenské taneční večery s Mirkou a Petrem
Již druhé podzimní období se o naše taneční
umění stará místní manželská dvojice Mirka a Petr
Formanovi. Pod jejich vedením si tyto taneční
večery získaly oblibu nejen u místních občanů.
Návštěvnost se rozšířila i o páry přespolní.
Účastníci si během několika večerů osvěžili
základní taneční kroky a naučili se i nezbytné
otočky, spony, promenády a jiné taneční prvky. Měla
jsem možnost přímo nasát atmosféru takového
večera a mohu říci, že je velmi příjemná, neformální
a družná. Kdo chodí pilně od začátku, má možnost
si jednak kvalitně zatančit, přiučit se efektním
kouskům z tanečního umění této mladé dvojice, ale
také se i příjemně pobavit u sklenky dobrého vína,
výborné pálenky, chuťovky či pečiva z domácí
kuchyně.
Závěrečný večer se konal v pátek 2. 12., kdy si
účastníci mohli zopakovat veškeré naučené figury naostro ve víru tance.
Na další setkání s tancem se v příštím roce těší aktéři těchto společenských večerů Mirka a
Petr. Srdečně Vás zveme na další ročník.
Za OÚ E. Lokvencová

Fotbal Sokol Zábrodí
Předpřípravku a mladší přípravku při tréninku překvapili čert s Mikulášem a andílkem.
Ještě štěstí, že všechny děti měly v záloze připraveny pěkné básničky a písničky. Čertovi
přes metlu musel ale přeskočit každý. Za jejich upřímnou snahu je čekala sladká odměna od
anděla.

„Osobnost fotbalu“
V tradičním předvánočním čase představitelé OFS Náchod oceňují ty, kteří
nejpopulárnější kolektivní hře světa zasvětili mnohdy celý svůj život. Většinou jsou to lidé,
kteří se nevyhřívají v záři reflektorů, ale ti bezejmenní, bez nichž by jednotlivé oddíly jen
stěží fungovaly.
Těmito slovy uvedl svůj článek v Náchodském deníku pan Michal Rojšl.
Letos si plaketu „Osobnost fotbalu“ přišlo vyzvednout v sobotu 3. 12. do náchodské
Zámecké restaurace sedm mužů, kteří spojili svůj život nerozlučně s fotbalem. Okresní
fotbalový svaz v Náchodě každý rok oceňuje v závěru roku funkcionáře, trenéry a sportovce
za celoroční či dlouhodobou práci v oddíle.
V letošním roce svaz vyhodnotil jako první
fotbalovou osobnost pana Jiřího Matějovice
z oddílu Sokol Zábrodí za práci v oddíle ve
funkci trenéra mládeže a sekretáře klubu.
Pamětní plaketu a ocenění za „Osobnost
fotbalu“ předal Ing. Petr Vítek, předseda
Okresního fotbalového svazu v Náchodě, a
poděkoval panu Matějovicovi za jeho činnost a
příkladnou práci pro oddíl. Následovaly věcné
dary od fotbalového svazu, náchodských
sponzorů a podniku Veba Broumov.
Hlavní trenér fotbalové mládeže a
dlouholetý funkcionář Sokola Zábrodí Jiří
Matějovic začínal jako hráč zálohy v družstvu
starších žáků TJ Sokol Zábrodí. Poté hrál za
družstvo mužů
v témže oddíle. Po absolvování vojenské služby se vrátil do Zábrodí, kde nastoupil jako
brankář, neboť v té době se oddíl potýkal s jejich nedostatkem. Jako brankář aktivně působil v
mužstvu téměř do svých 35 let. Pak začal pracovat jako správce sportovního areálu a následně
působil jako trenér mládeže. Před rokem se stal sekretářem tohoto oddílu.
Své první ocenění „Osobnost fotbalu“ získal
i pan Ing. Vladimír Beneš za dlouhodobé
působení v oddíle Červený Kostelci na postu
místopředsedy oddílu. Se svou hráčskou
kariérou začal ve fotbalovém oddíle v
Červeném Kostelci. Později zde působil jako
brankář
A-týmu. Odchodem na vojnu a
následným pracovním vytížením se na čas
musel vzdát fotbalových aktivit, ale jeho
nepřehlédnutelné pouto k fotbalu ho přivedlo
znovu k aktivní hře, tentokrát na pozici
rozhodčího. Jako rozhodčí se osvědčil i na
úrovni divize. Po proluce se opět vrátil k
fotbalu, když jeho tehdy šestiletý syn začínal
hrát za červenokostelecký oddíl. Pak po několika letech začal s tréninkem brankářů a
souběžně trénoval ještě juniorské brankářky v Hradci Králové, kam nastoupila už jeho
vnučka. V současné době se Vladimír Beneš věnuje v Červeném Kostelci funkcionářské práci,
a to jak v tamním fotbalovém oddíle, tak v celé tělovýchově.

Děkujeme oběma oceněným funkcionářům za práci, kterou vykonávají ve svých
oddílech a přejeme jím do dalšího roku hodně elánu, sportovních úspěchů a pevné
zdraví.

Děkujeme všem našim sponzorům za podporu našeho oddílu
a přejeme jim pevné zdraví a spokojenost v novém roce.

Přeje Sokol Zábrodí

Česká škola na Náchodsku
V souvislosti s přípravou knihy o Zábrodí se mi dostala do ruky kniha Česká škola na Náchodsku
z roku 1908 vydaná k šedesátiletému výročí panování císaře Františka Josefa I. Za doby jeho
panování došlo k rozkvětu školství a jeho vývoji do podoby v jaké ho známe prakticky do dnešní
doby dodnes.
Kniha praví: „ Rozkvět školství umožněn byl říšskými a zemskými zákony, jež potvrzovala šlechetná
ruka Nejjasnějšího vladaře našeho. (Františka Josefa I.)
Povinná školní docházka: V našich zemích
byla zavedena od roku 1774, kdy Marie Terezie
nechala vytvořit nový systém škol - pro děti od
6 do 12 let povinně. Při každé farnosti byly
zřízeny dvoutřídky tzv. triviální školy. V těch se
vyučovalo česky, v dalších školách pak jen
německy. Výsledkem byla rozsáhlá germanizace
celé monarchie. Česká řeč se stala jazykem
vyučovacím, když vstoupil do platnosti zákon o
rovnoprávnosti jazyků zemských z ledna 1866,
od té doby český jazyk proniká do všech druhů
škol.
Cesta ke všeobecnému vzdělání však byla
ještě dlouhá. Na Náchodsku bylo na začátku 19.
století pouze 10 škol a do roku 1848 přibylo
dalších 7 škol. Od roku 1868 vznikly další školy
prakticky ve všech obcích, neboť občané zřízení
škol se dožadují a obce školy podporují.
Všechny školy kromě dvou byly ve svých
vlastních budovách.
Povolání učitelské
přestávalo býti čím dále útočištěm lidí, kteří jiné
zaměstnání opustivše bez přípravy, dali se na
učitelství hlavně pro obživu, řídčeji ze
stavovského zájmu. Bývali to vysloužilí vojáci,
písaři, pensionovaní úředníci. Intensitou své
práce učitelstvo na vážnosti získalo, že leckde
učitel do obecního zastupitelstva byl zvolen a
svěřovány mu důležité úkony. Chudé mládeži, a
té bylo tenkrát většina, pomoci se hledělo
zvláště v zimě, aby mládež mohla docházet
pravidelně do školy. Proto vzešly ve zvyk
nadílky o vánocích, a to bez bývalé okázalosti a
ponižujícího chvalořečení přítomných dárců
před chudinou.
Žáci a učitelé dříve: V minulých dobách však
byla situace žáků i učitelů dosti svízelná a je to
v této knize zmíněno. Tereziánský školní řád o
příjmech učitelů nic nestanovuje a obec je
povinna vydržovat učitele, kteří ji slouží. Učitelé
dostávají svůj plat v naturáliích, dílem
v penězích, nebo vybírají přímo od občanů ve
způsobě sobotálesů a různých koled. V roce
1777 sotva deset učitelů v Čechách může býti od
školy živo, ostatní se mají zle, hůře než

pastuchové a pacholci a ze školy utíkají. Ještě
hůře se měli školští pomocníci. O svých
pomocnických letech v Oupici vypráví K.
Kejklíček. „První měsíce musel jsem třikrát
denně zmrzlé brambory jíst o másle a tvarohu
žádná řeč! Nejvýš na půdě musel spáti.
Náchodští učitelé trpce nesli, že si musí
sobotáles sami dům od domu chodíce vybírati.
Stěžovali si na magistrátu např. „že z Bělovse
platí sobotáles kdo chce, a vejce k velikonocům,
že též již třetí rok nedostávají, z Radechové a
Kramolny že též žádný neplatí…,“ atd. Od roku
1849 bylo učitelům náchodským vypláceno
služné ze školního fondu obecního a staré příjmy
se opustily.
S žáky to také nebylo jednoduché. Ačkoliv byla
zřízena povinná docházka školní, trvalo ještě
dlouho, než si děti navykly pravidelně do školy
choditi. Tak ještě v roce 1844 v Náchodě 84
dětí se ve škole ani neukázalo a 185 jen zřídka
do školy chodilo. Pokud byli rodiče pokutováni
často si pokutu srazili ze sobotálesu a postižený
byl nakonec učitel.
V roce 1908 docházelo do škol na Náchodsku
velké množství dětí, a to i z dnes malých obcí.
Jen pro zajímavost: Hořičky 244, Horní
Radechová
236, Olešnice 227, Červený
Kostelec 426, Trubějov 53, Dobrošov 88.
Zábrodí 64 (1901), Horní Rybníky 75 (1909).

Dnes samozřejmá docházka do školy a
vzdělání na vyšších stupních nebylo vždy
pro každého jako dnes.
Děti musely dříve doma pomáhat na poli, a
proto v létě a na podzim do školy nechodily.
Ani učitelé to neměli jednoduché a mnohdy
nemají ani dnes.
Text je volnou citací textu z knihy.
Přeji Vám hezké Vánoce a mnoho zdraví
v novém roce 2016.

Kronikář obce Jan Veselý

Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod, Divadlo Dr. J. Čížka:
Čt 22. 12. Ani za milión, M. Doležalová a R. Vencl, div. představení, DS Divadlo V
v 19 hod Rytířské,. vstupné: 420, 400, 390 Kč
Út 27. 12. Přednáška Ekvádor – cesta do středu světa P. Jan Linhart, předn. sál, v 16 hod.
Připravované programy - tipy na vánoční dárek:
So 7. 1.
Hodina dětí, DS NATAHU Č. Kostelec
Čt 2. 3.
Jedlíci čokolády
Pá 24. 3.
Swing sextet a Laďa Kerndl
Út 28. 3. Hrdý Budžes, Divadlo A. Dvořáka Příbram
Pá 14. 4.
Dan Bárta a Robert Balzar Trio
Pá 21. 4.
Nezmaři
So 29. 4.
Dokonalá svatba, Ty-já-tr Praha
Výstavy:
Do 8. 1. 2017 Náchodský výtvarný podzim – 33. ročník přehlídky regionální tvorby: malba,
kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil, nová média, pořádá GVUN
5. 12. - 31. 1. Můj svět, Vladimíra Jíchová, výstava mandal, studovna Mě knihovny Náchod
25. 11. - 30. 4. Krásné časy monarchie Regionální muzeum v Náchodě, Tyršova ulice 247,
24., 25., 31. 12. a 1. 1. zavřeno. Otevřeno kromě pondělí od 9 – 12 a 13 – 17 hod.
21. 1. - 19. 3. Nomen omen – Michal Burget a Petr Fiala, pořádá GVUN, přízemí a ochoz
zámecké jízdárny, vernisáž výstavy 20. 1. 2017
26. 1. - 19. 3. Romanovci - Dmitrij Ivanovič Melnikov (1880 – 1964), pořádá GVUN Kabinet
kresby, grafiky a fotografie, vernisáž 25. 1. 2017
Kostel sv. Vavřince:
Čt 22. 12. Betlémské světlo v 17 hod. Masarykovo nám.
So 24. 12. Dětská půlnoční mše svatá v 15 hod.
Půlnoční mše svatá ve 24 hod.
Ne 25. 12. Živý Betlém v 15, 16 a 17 hod.
Ne 1. 1. Novoroční ohňostroj v 18 hod.
Sbor církve bratrské:
So 24. 12. Štědrovečerní setkání u Betléma ve 21. 30 hod.
Kino Vesmír: digitální záznamy a satelitní přenosy
Po 26. 12. Tři tenoři, vánoční koncert, remasterovaný zdig. záznam pěveckých špiček: L.
v 15 hod. Pavarottiho, J. Carrerase, P. Dominga z r.1999, z vídeň. Koncerthausu, 200/220 Kč
So 31. 12. Silvestrovský koncert Berlínské filharmonie 2016, přímý satl. přenos z Berlína,
v 17 hod šéfdirigent Sir S. Rattl, speciální host pianista D. Trifonov, vstup: 200/220 Kč
Červený Kostelec:
Betlémské světlo: 23. 12. 9 – 16 hod.náměstí T. G. Masaryka
24. 12. od 13 hod. kostel sv. Jakuba Většího – Tradiční Betlém,
od 14 hod. Vánoční ladění s Mě dechovou hudbou pod ván. stromem na náměstí
Po 26. 12.
Vánoční prozpěvování s kosteleckou cimbálovkou, české, moravské a
v 17 hod.
slovenské koledy, řídí J. Kábrt, kostel sv. Jakuba
So 7. 1.
Tříkrálová sbírka 2017, pořádá Oblastní charita Č. Kostelec
So 28. 1.
2. ples města Červený Kostelec, městská sokolovna, v průběhu večera –
předávání cen našim významným rodákům, vstup: 100 Kč, bohatý dopr.program
Divadlo J. K. Tyla:
St 28. 12. 1. koncert country kapely Máslostroj Péti Másla, která dostane zbrusu nový
v 19. hod. názem Křest moravským vínem, vstupné 80 Kč, malý sál Divadla J. K. Tyla
Pá 6. 1.
Tříkrálový koncert: J. J. Ryba: Česká mše vánoční, účinkují: Komorní orch.
v 18. hod. Slávy Vorlové, PS Hron Náchod, PS Dalibor Hronov, PS Allegro Kudowa Zdroj,
sólisté. V programu: barokní dílo Concerto grosso F dur Archangella Corelliho

So 7. 1.
Hodina dětí DS NA TAHU Č. Kostelec, premiéra hry
Ne 22. 1. Hodina dětí, 1. repríza představení
Pá 10. 2.
Pro tebe cokoliv, Divadlo Kalich s J. Paulovou, P. Zedníčkem a D. Suchařípou.
Připravují se tyto programy: vhodný tip na dárek
Pá 3. 3.
Hvězda – one women show Evy Holubové, Divadlo Studio DVA Praha,
vstupné 420, 390, 360 Kč
Pá 11. 3.
Poslední trik Georgese Méličse aneb úchvatná podívaná plná kouzel a triků,
Předst. vhodné i pro děti od 9 let, Divadlo Drak H. Králové, vstup: 190, 120 Kč
Pá 24. 3.
Swing sextet a Láďa Kerndl, vstupné 290 Kč
Út 28. 3. Hrdý Budžes, Divadlo Příbram, vstupné: 450, 430, 390 Kč
Pá 21. 4.
Nezmaři, vstupné: 250 Kč
So 29. 4.
Dokonalá svatba, DS Ty-já-tr Praha, vstupné: 120, 110, 100 Kč
Prodejní zahrada Trees:
Pá 13. 1.
Nepál 2015 – Jak se země třásla, beseda s cestovatelem a fotografem Ctiborem
v 19 hod. Košťálem, autentické svědectví o prožitém zemětřesení o síle 7, 9 stupně, o mocné
kráse velehor a přírody. Vstupné: 120 Kč
Pá 10. 2. Skotsko nejen obrazem aneb „jak se dá ve Skotsku skotačit“, vyprávění Ctibora
v 19 hod. Košťála o krásách i nástrahách Skotska. Vstupné: 120 Kč
Bohdašín: Malý vánoční koncert v kapli Panny Marie Nanebevzaté, pořádá farnost Rtyně v
P. a MKS ČK, součástí koncertu je prezentace houslařské dílny věznice Odolov
Kemp Brodský Vás zve na pravidelné otužilecké plavání každou sobotu a neděli od 10 hod.
Jiráskova chata Dobrošov vás srdečně zve k návštěvě 25. a 26. 12., kdy má nedělní provoz a
27. - 29. 12. od 11. - 16 hod. Na Silvestra 2016 na tradiční zábavu s živou hudbou. Odvoz
zajištěn. Rezervace na č. 775 086 305
Hronov:
Jiráskovo divadlo: Po 4. 2. Stará dobrá kapela DS NA TAHU Červený Kostelec
Sál J. Čapka: St 8. 2. Koncert V. Špinarové, pořad. M. Lokvenc, tel. 731 579 373

Představení a akce pro děti:
Náchod:
So 7. 1.
Jak ježibaba o své čerty přišla, uvádí LS Dětem pro radost Ná, Sokolovna, 30 Kč
So 14. 1.
Jak ježibaba … opakování představení pohádky
Č. Kostelec Divadlo J. K. Tyla:
Čt 31. 12. XVI. silvestrovský sjezd na čemkoli, Čerťák, tradiční svařák, čaj, polévka a
v 10 hod
dobrá nálada
Ne 29. 1. Tři přadleny, pohádka pro děti v 15 h., pražské divadlo Pohádka, vstup: 50, 80 Kč
Ne 5. 3. O kováři a čertím ženění, spolek Skály Teplice n/ Metují, představení pro děti
v 15 hod.
vstupné 50, 80 Kč
Nové Město n/M. vás zve na Dětský silvestr - odpoledne plné zábavy a her o skvělé ceny,
přetahování starého a nového roku, pohled z Juránkovy vyhlídky z Výrova na
Český Betlém z turistickém okruhu kolem zámku (6,1 km), ohňostroj i přípitek
rychlými špunty

Zubař
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2017
07.01. – 08.01.
2017
14.01. a 15.01.

MUDr. Vladimír Semerák
MUDr. Radmila Sedláčková
MSc
MUDr. Jiří Sedláček
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
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491 424 921
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MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

MUDr. Radmila Sedláčková
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Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926
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