Obec Zábrodí
Vám přeje
radostné a klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a pevné zdraví
v roce 2012
Jan Dlauhoweský
starosta obce

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
86 let
79 let
77 let
77 let
73 let
73 let
73 let
72 let
68 let
66 let
63 let
63 let
61 let
60 let

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

BURDYCH Josef z Končin
MARŠÍK Josef ze Zábrodí
DOHNANSKÁ Irena z Horních Rybníků
KEJKLÍČEK Adolf 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
JANSÁKOVÁ Miroslava z Horních Rybníků
JIRKOVÁ Bohuslava z Končin
MARTIN Jaromír z Končin
ŠPELDOVÁ Jaroslava ze Zábrodí

Významné životní jubileum
90 let oslaví v lednu
paní DROBNÍKOVÁ Gertruda z Horních Rybníků
paní LELKOVÁ Zdeňka z Horních Rybníků

Přejeme stálé zdraví a spokojenost!

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci lednu 2012 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
91 let
84 let
78 let
76 let
72 let
71 let
64 let
63 let
63 let
62 let
61 let

paní
pan
paní
pan
paní
paní
paní
pan
pan
pan
pan

HABROVÁ Marie z Horních Rybníků
FEYGL Čestmír ze Zábrodí
MATĚJOVICOVÁ Zdeňka z Končin
CHRASTINA Štefan z Končin
CHRASTINOVÁ Anna z Končin
HORNÍČKOVÁ Anna ze Zábrodí
HEPNAROVÁ Eliška ze Zábrodí
SOUMAR Antonín ze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SEMERÁK Jaroslav z Končin
NÝVLT Josef z Končin

V měsíci únoru 2012 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
89 let
77let
76 let
67 let
62 let

paní
paní
paní
paní
paní

BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
NÝVLTOVÁ Marie ze Zábrodí
PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Obecní úřad Zábrodí pořádá
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

CHCEŠ SI ZASOUTĚŽIT?

V sobotu 4. února 2012 od 19.00 hod.
v sále Obecního úřadu v Horních
Rybníkách
Srdečně zveme všechny generace na
taneček, posezení u dobré hudby a
dobrého jídla!
Doprava:
Končiny :
Martinovi 18.35
Špice
18.40
Hřiště
18.45

Zábrodí :
Knihovna 18.20
Kulturák 18.25
Hanušovi 18.30
Vyhlašujeme
soutěž
elektrickou koloběžku:

o

červenou

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 12. února 2012 od 14.00 hod
ve společenské místnosti
Obecního úřadu v Horních Rybníkách

Oblékněte krásné masky a přijďte
si zatančit, zasoutěžit a zahrát si
společné hry za drobné odměny!

Milé děti, napište nám svůj krátký vánoční
příběh, který byste rády prožily v zimě
nebo o vánočních prázdninách. Možná se
vám zalíbí některé z uvedených témat,
anebo vymyslíte své vlastní:
Uděláte si výlet s Ježíškem?
Budete péci s maminkou cukroví a povede
se vám upéct zázračné cukrovíčko …
Kouzlo vánočních svátků
O pohádkové rybičce
Všude je sníh a krajina tiše spí …
Udělám někomu radost
O kouzelné koloběžce
O zvířátkách v lese
Moje velké přání
Stromečku, vítáme tě u nás
Přineste, nebo nám pošlete, své
zimní či vánoční vyprávění na OÚ Zábrodí
do 30. ledna 2012 a budete zařazeni do
soutěže o červenou elektrickou koloběžku
E-Scooter a jiné pěkné ceny. Výsledky
soutěže budou vyhlášeny na dětském
karnevalu v únoru, kde budou předány i
ceny za váš nejpoutavější příběh.

SDH
HORNÍ RYBNÍKY
si Vás dovoluje pozvat
na veřejnou Valnou hromadu sboru,
která se uskuteční 14.1.2011 od 18 hodin na OÚ v Horních Rybníkách
Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Návrh plánu činnosti na rok 2012

Zhodnocení činnosti za rok 2011

Volba nového starosty SDH

Diskuse

Závěr

Těšíme se na Vaši účast
Starosta sboru Jiří Matějovic

Velitel sboru Jakub Středa

2012

šťastný nový rok

SDH v Zábrodí, přeje Všem občanům obce, příznivcům a sponzorům
příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví,
a mnoho úspěchů v novém roce.

Fotografie jsou z brigádnických akcí sboru hasičů v Zábrodí. Děkujeme Všem, kteří nám byli v této činnosti nápomocni.

terénní úprava ploch kolem zastávky autobusu a zbrojnice

dětské hřiště za zbrojnicí v Zábrodí

nové vývěsní tabule v Zábrodí 2x a na Končinách 1x

první účastníci dětského hřiště

celoroční sečení travnatých ploch kolem zbrojnice a zastávky

nátěr pergoly na dětském hřišti

PF 2012

Obec Zábrodí
Rozpočet na rok 2012 – souhrn v paragrafech
Par. Pol.

Popis

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Příjmy 2012
605 000,00

1112 Daň z příjmů fyz. osob z podnikání

70 000,00

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

65 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob

Výdaje 2012

605 000,00

1122 Daň z příjmů za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1341 Poplatek ze psů

1 400 000,00
3 500,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1347 Poplatek z výh. hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
4112 Neivestiční dotace na stát. správu

167 000,00
4 000,00
360 000,00
89 800,00

4116 Ostatní neinv. dotace ze státního rozp.
4121 Neinvestiční dotace od obcí
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
4213 Investiční dotace ze stát. fondů

2 548 200,00

4216 Investiční dotace z fondu soudržnosti
4223 Investiční dotace od regionálních rad
150 000,00

110 000,00

4 000,00

245 000,00

1031

Les

2212

Silnice

3113

Základní školy

3314

Činnost knihovnická

3399

Záležitosti kultury j.n.-SPOZ

3419

Tělovýchovná činnost

3631

Veřejné osvětlení

265 000,00

3639

Komunální služby

50 000,00

3722

Sběr a svoz komunál. odpadu

3723

Sběr a svoz ostatního odpadu

3725

Zneškodňování komun. odpadu

4329

Děti a mládež

15 000,00

4341

Soc.pomoc oso. v hmot.nouzi

20 000,00

4359

Ostatní služby a čin. soc. péče

14 000,00

5512

Požární ochrana

436 700,00

6112

Zastupitelské orgány

328 000,00

6171

Činnost místní správy

6310

Úvěrové operace

6320

Pojištění

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání minulých let

205 800,00
47 500,00
106 000,00
20 000,00

5 000,00

88 000,00

255 000,00

10 000,00

510 460,00 2 804 900,00
60 000,00

7 000,00
45 500,00
1 390,00

CELKEM

6 676 960,00 5 044 790,00

Předpokládaný výsledek hosp. na rok 2012

1 632 170,00

Poděkování :

Naše knihovny

Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí, jeho
zastupitelům a rodině za návštěvu,
gratulace a květinové i věcné dary k mým
92. narozeninám.
Antonín Soumar, Zábrodí 23

Milí čtenáři a zájemci o literaturu

Děkuji rodině, příbuzným, známým,
zástupcům OÚ a sousedům za dárky a
gratulace k mým narozeninám.
Jan Středa
Děkuji
OÚ
a
jeho
zástupcům
p.Ducháčové a p. Matějovicovi za květiny,
blahopřání a dárky u příležitosti mých
narozenin.
Rovněž děkuji své rodině a sousedům za
zajištění oslavy, za blahopřání a dárky.
Zděnka Maršíková, Zábrodí 116
Jménem celé rodiny děkujeme za
projevenou účast při rozloučení na
poslední cestě
s naším tatínkem
panem Janem Samlerem.
Marcela Veselá a Jan Samler ml.
Touto cestou děkuji starostovi panu
Dlauhoweskému a oceňuji úsilí, kterého
bylo zapotřebí ke schválení obnovy
zrušené autobusové zastávky příslušnými
okresními dopravními orgány. Rovněž
děkuji za zřízení zastávky ve velmi krátké
době. Tato autobusová zastávka byla
zrušena cca před dvaceti lety.
A tak letos dostáváme od obce pěkný dárek
na
Vánoce
zrekonstruovanou
autobusovou zastávku Zábrodí u LIGA,
která bude oficiálně zprovozněna
11. 12. 2011 dle nového jízdního řádu.
Za všechny uživatele zastávky, od školáků
až po dříve narozené, vřele díky.
Josef Maršík

Odpady
Odpadový dvůr bude otevřen 24. 12 . 2011
a 31. 12. 2011 od 8,30 do 10,00 hodin.
Svoz popelnic 26. 12. 2011 proběhne jako
v pracovní den. Popelnice musí být vždy
v 5,45 hodin přístupné popelářům.
Známky na popelnice pro rok 2012 si
můžete vyzvednout 9.1. a 12.1 2012 vždy
od 9,00-11,00 a od 14,00 do 18,00 hodin.

Ráda bych Vás pozvala do naší obecní
knihovny v Horních Rybníkách.Ti z vás,
kteří u nás ještě nebyli - knihovna se
nachází v zadní části OÚ u kanceláře.
Otevřeno máme každé pondělí.V zimních
měsících je knihovna otevřena od 17:30 do
19:00 a v letních měsících od 18:30 do
20:00 hodin.V knihovně vám můžeme
nabídnout spousty knih i časopisů.
Z knih tu máme pro dospělé romány,
cestopisy, detektivky, časopisy i naučnou
literaturu.
Pro děti a náctileté pak také řadu krásných
pohádkových a dobrodružných knížek.
Z časopisů pravidelně odebíráme Květy,
Tina, Svět motorů, 21. století, 100+1,
Zahrádkář, ABC, PROFIT.
Naše knihovna má svůj knižní fond.Navíc
vozíme knihy z knihovny v Červeném
Kostelci, které každé tři měsíce
obměňujeme.Pokud máte zájem si vypůjčit
nějakou knihu, která u nás zrovna není,
rádi ji obstaráme.
Těšíme se na vaši návštěvu Michaela
Rýdlová
Vážení Zábrodští občané
V zimním období je každé pondělí pro
vás, knihomolové, otevřena obecní
knihovna již od 16:00 až do 17:30 hod.
Dlouhé zimní večery jsou jako stvořené
k četbě. Nabízejí ideální čas k přečtení jak
krásné tak i naučné literatury. Beletrie vás
poučí, pobaví, dějem vás rázem přenese do
jiného světa, do různých krajů a kontinentů
naší země.Můžete se dočíst, jak žili naši
předkové v minulých stoletích, či vás děj
upoutá
kriminální
nebo
detektivní
zápletkou
anebo
dobrodružným
či
milostným románem.
Obecní knihovna má vlastní fond knih a
časopis Tinu. Knihy jsou doplňovány dle
potřeby čtenářů z Městské knihovny
v Červeném Kostelci.
Přijďte do knihovny a staňte se jejími
Na nové a věrné
bezplatnými čtenáři.
čtenáře se těší knihovník Josef Maršík.

Drakiáda
Na fotbalovém hřišti Sokolu Zábrodí proběhla
5. 10. 2011 soutěž v pouštění
draků. Hlavním pořadatelem soutěže byl
fotbalový trenér ml. přípravky pan Lukáš
Taufman, Jiří Matějovic a Josef Burdych,
správce fotbalového hřiště.
Sešlo se přes třicet nadšených soutěžících,
kteří vzali větrné klání opravdu vážně.
Hodnocení
disciplín
připadlo
panu
Taufmanovi a Jiřímu Matějovicovi.
V soutěži o nejhezčího draka se umístil
jako první Matěj Branda s
originálním drakem nesoucím foto
samotného soutěžícího.
Nejvýše létajíci draky představili Petr
Hanuš a František Cvrkal.

V disciplíně nejlepší drak domácí výroby
zabodoval Míl z ml. přípravky.
Všichni účastníci si odnesli ze soutěžení
hezký pocit a něco dobrého na zub.
Lepší počasí jsme si ani nemohli přát, neboť
se z mraků proklubalo sluníčko a
foukal ten správný vítr. Rád bych poděkoval
OÚ Zábrodí za zakoupení cen
do soutěže, dál jmenovitě děkuji rodině pana
Taufmana a všem , kteří se podíleli
na zajištění občerstvení, na přípravě domácích
koláčků a lahůdek z udírny.
Za ml. přípravku Jiří Matějovic

I tento rok nás navštívil pan Mikuláš s partou vyšňořených čertů

Střípky z kroniky 1976 –1980
Pokračujeme v listování v kronice. Normalizace nás zkoušela znormalizované. Téměř každý byl
znormalizován, alespoň z vnějšku. Život však kráčel dál a sám se nikdy zcela úplně znormalizovat
nedal.

1976

Rok nanejvýš významný:
1- Je prvním rokem šesté pětiletky
2- je rokem v němž se konal XV. Sjezd KSČ
3- je rokem, kdy se konaly volby do
zastupitelských sborů všech stupňů.
1.ledna 1976 dochází ke sloučení okolních
zemědělských družstev do JZD ÚPA.
Sloučena byla družstva: Žernov, Řešetová
Lhota, Olešnice, Horní Kostelec, Zábrodí,
Horní Radechová , Dolní Radechová, Babí a
Pavlišov. V živočišné výrobě je zapojeno 15
kolektivů soutěžícch o titul BSP (Brigáda
socalistické práce).Tato soutěž vyžaduje
uplatňování morálních i politických hledisek,
která ovlivňují jednotlivá pracoviště. Zde jsou
a ještě dlouhou dobu budou problémy i
rezervy
4. ledna 1976 na Sněžce naměřena rychlost
větru 180 km/h. Přes celé území se přehnala
vichřice s ničivými účinky a způsobila značné
škody.
Zima roku 1976 byla dlouhá teprve 1. máj a
další květnové dny byly opravdu pěkné a
teplé. 8. května rozkvetly třešně.
31.ledna 1976 diamantová svatba
Josefa a Anny Samlerových –
Zajímavostí
společného života.
31.ledna 1911 měli manželé v
místnosti svatební hostinu.

manželů
65 let
je , že
té samé

JZD Zábrodí ukončilo svoji činnost za dobu
své existence téměř zdvojnásobilo výnosy
obilí a brambor.
14. srpna 1976 SSM pořádá na hřišti TJ
Sokol „Benátskou noc“ . Asi ve dvě hodiny
po půlnoci vyšlehly plameny na kravíně na
Končinách. Mezi prvními, kdo k hořícímu
kravímu přiběhli byli právě mladí z vesnice a
někteří účastníci zábavy a další, kteří ihned
začali odvazovat dobytek a vyvádět ven, takže
když přijeli požárníci, byl kravín prázdný.

Škoda 180.000 Kč. Oficiální příčina požáru
samovznícení uloženého sena.
Volby 22.10. a 23. 10. 1976: kandidáti do
MNV obdrželi většinou 321 hlasů od 321
voličů. Kandidáti do ONV obdrželi všichni
321 hlasů z 321 možných. Předsedou MNV
byl zvolen s. Petr Majer.
Říjen 1976 přestěhování úřadovny MNV ze
Zábrodí do budovy bývalé školy v Horních
Rybníkách.
29.prosince 1976 v 15:30 otevřen kulturní
Za tři roky výstavby
dům V Zábrodí.
odpracovali brigádníci 23.454 hodin. Na
stavbě se podílelo 160 brigádníků , z toho 34
nebyli z naší obce. Pomáhalo zde 12
socialistických organizací. Náklad na celou
stavbu byl 1.200.000 Kč.

1977 je neobyčejně významný –
nepochybně celým rokem bude jako píseň znít
historická událost - 60. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce.
Zima 1977 celkem mírná a teplá, 28.ledna
odpoledne 9 °C jako na jaře !
Avšak 1. března bylo tolik sněhu , že
nejezdily přes Zábrodí ani některé autobusy.
9.dubna 1977 – o velikonočních svátcích
napadlo u nás až 25 cm sněhu
5. června 1977 dětský den s průvodem od
hostince U Vaníčků na hřiště.
28. srpna 1977 zájezd důchodců na výstavu
Flora Olomouc – zájem byl takový, že všichni
zájemci se nemohli zúčastnit.
Říjen 1977 do mateřské školy v Horních
Rybníkách byl zaveden telefon. Díry pro
sloupy vyhloubili rodiče dětí.

1978 v tomto roce uplynulo již 30 let od
Vítězného února 1948, v němž byla poražena
vnitřní reakce, provedena II. etapa znárodnění
a nastoupena cesta k socialismu pod vedením
a presidenta Klementa Gottwalda.
KSČ
Tento rok je poznamenán i
neblahou
skutečností - krizovým obdobím k němuž
došlo v r. 1968 a zasáhlo i do r. 1969.
Nedostatek uhlí – každý odběratel musel
podat k uhelným skladům objednávku .
Směrnice pro příděly uhlí byla vydána později
Pro lokální topení 15q. Pro ústřední topení
35q. Cena 17 Kčs za 1q.
21. března 1978
uvedeno do provozu
osvětlení ke Špince . Pět světel od
Hanušových na hráz Špinky.
1. dubna 1978 zahájena stavba prodejny
v Horních Rybníkách.
6. května 1978 místní organizace SSM
připravila se složkami Národní fronty pálení
„Mírového ohně“ , který byl zapálen ve 20
hod. za Vaníčkovými v Horních Rybníkách .
Občané byli vyzváni aby se v Červeném
oslav
osvobození
Kostelci
zúčastnili
sovětskou armádou a své domy v májových
dnech vyzdobili státními vlajkami.
V roce 1978 byl opraven památník padlých
v 1. světové válce v Zábrodí, který byl značně
poškozen vandaly, nyní je opět jako nový.
Koncem srpna 1978 dokončen chodník
v Horních Rybníkách po pravé straně
vozovky směrem na Náchod.
V obci je již 73 osobních automobilů . Škoda
MB stojí 55.500 Kč.
30.listopadu 1978 beseda s důchodci , účast
62 lidí, po projevech funkcionářů hudba a
tanec . Konec ve 24:00 Hod.

Silvestr 1978 v kulturním domě cena
místenky je 60 Kčs a je v ní zahrnuto:
vstupné, šunka s okurkou a rohlíkem, roštěná
se šunkou, zákusek a káva, slané mandle .
1979 Opět stojíme na prahu nového roku. Za
námi další rok mírového života a tvůrčí
obětavé práce. Před námi je období, do něhož
vstupujeme
s jistotou,
že
úkoly
předposledního roku 6.pětiletky společně
splníme.
5.ledna 1978 kvůli kruté zimě a nedostatku
uhlí byly vyhlášeny od 8. do 12. ledna
mimořádné školní prázdniny ty se však
protáhly až do 26. ledna. V domácnostech
došlo k vypínání proudu i několikrát za 24
hodin. Uhelné sklady nemají uhlí.
Každé pondělí a čtvrtek začala na Končiny
pravidelně dojíždět pojízdná prodejna.

1980
8.února 1980 výroční členská schůze SSM. V
tomto roce se reálně rýsuje zlepšení práce Z0
SSM Zábrodí. Bylo by opravdu na čase,
neboť mládež doslova spí, ve své činnosti
stagnuje a nejeví jakýkoliv zájem o práci
v obci.
2. června 1980 otevřena prodejna jednoty
v Horních Rybníkách.
A rozhodnuto o
přístavbě bufetu , neboť hostinec „U
Vaníčků“ byl zavřený.
Vánoce 1980 Ani sníh, ani led, ani sněhulák,
ani brusle ani lyže. Na Štědrý den dopoledne
na sluníčku +5 °C. 26. prosince slunečno +9
°C. A tak nějak to bylo až do Silvestra , kdy
se ochladilo.
K 31.12 1980 má obec 413 obyvatel z toho je
216 mužů a 197 žen.

Bude pokračováno
V prosinci 2011 podle kroniky zapsal Jan Veselý

Kopaná TJ Sokol Zábrodí
Přehled zápasů mladší přípravka - podzim 2011
Červený Kostelec - Zábrodí
7:3 (4:2)
Branky: R.Míl 2, Balcar
Zábrodí - Meziměstí/Teplice
4:1 (0:1)
Branky: Duchatschová, R.Míl, Taufman,
Cvrček
Náchod - Zábrodí
5:3 (2:1)
Branky: Duchatschová, Balcar, Taufman
Zábrodí - Velké Poříčí
2:1 (1:1)
Branky: Duchatschová, Taufman
Náchod - Zábrodí
1:2 (1:1)
Branky: R.Míl 2
Zábrodí - Červený Kostelec
1:4 (0:2)
Branka: Taufman
Velké Poříčí - Zábrodí
1:4 (0:1)
Branky: R.Míl 2, Duchatschová, Mareček
Zábrodí - Teplice/Meziměstí
2:1 (1:0)
Branky: Hrnčíř, Taufman
Zábrodí - Červený Kostelec
3:5 (1:1)
Branky: Balcar, R.Míl, Duchatschová
Teplice/Meziměstí - Zábrodí
2:10 (4:1) Branky: Mareček 3, R.Míl 2,
Balcar, Poštolka, Havlíčková, Hrnčíř,
M.Míl

Náchod - Zábrodí
6:1 (2:1)
Branka: Balcar
Zábrodí - Velké Poříčí
4:3 (2:2)
Branky: Taufman 2, Mareček, R.Míl
Náchod "B" - Zábrodí
2:1 (1:1)
Branka: Taufman
Zábrodí - Červený Kostelec
1:4 (0:3)
Branka: Hrnčíř
Zábrodí - Velké Poříčí
6:1 (4:0)
Branky: Taufman 4, Duchatschová, Balcar
Meziměstí/Teplice - Zábrodí
0:12 (0:5)
Branky: Mareček 3, Balcar 2, Oždian 2,
Duchatschová, Cvrček, Taufman, vlastní
Neoficiální tabulka mladší přípravka po
podzimu 2011
1.Náchod
46bodů
2.Č.Kostelec
33
3.Zábrodí
26
4.V. Poříčí
15
5.Teplice/Meziměstí 0

TABULKA MUŽI
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Sl. Broumov B

10

9 0 1

46: 14

27

( 15)

2.

So Božanov

9

6 2 1

36: 11

20

( 5)

3.

So Otovice

9

5 1 3

30: 27

16

( 1)

4.

TJ V. Poříčí B

9

5 1 3

18: 17

16

( 1)

5.

So Zábrodí

10

4 0 6

19: 29

12

( -3)

6.

Ji Martínkovice

10

1 0 9

11: 33

3

(-12)

7.

So Ruprechtice

9

1 0 8

5: 34

3

( -9)

Vše o fotbalu Sokola Zábrodí také najdete na http://fotbalzabrodi.blog.cz/

Společenské a kulturní akce
v Červeném Kostelci
Pá 23. 12. 9 – 16 hod. Betlémské světlo
na náměstí TGM
So 24. 12. ve 23.15 hod. Štědrovečerní
vytrubování
Z balkonu MÚ zazní koledy v podání
muzikantů Městské dech.h. ČK
Út 27.12. v 16 hod. Živý betlém
Červený Kostelec, pod vánočním stromem
u městské tržnice
Út 27. 12. v 17 hod. Půjdem spolu do
betléma
aneb vánoční prozpěvování
s cimbálovou muzikou, Chrám sv. Jakuba
v Červeném Kostelci
Út 27. 12. v 18 hod. Malé pálavské
předsilvestrovské vinobraní
Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec –
malý
sál.Součástí
programu
bude
přednáška Jak přežít setkání s vinařem
Jožky Cirhózy ,V.Klepáček
So 31.12. v 10 hod.Silvestr na prodance:
Silvestrovský sjezd na čemkoli.11. ročník
srdečně zve parta Čolek a spol.,
občerstvení zajištěno
So 21. 1. 2012 ve 20 hod. 43. Lidový ples
– KDU-ČSL
K tanci a poslechu hraje hud. skupina
Geny.Vstupenky a místenky v prodeji
v papírnictví Ivín.

Sport , turistika
Silvestrovský výšlap kolem kostelce So
31. 12. ve 13 hod. na autobusovém
nádraží
Ne 1, 1. 2012 memoriál Jardy Másla
Novoroční výstup na žaltman,
Info p.Bergmann 491 462 294,
vajsarova@seznam.
St 7. 1. 2012 v 10: hod. 36. ročník
Novoročního běhu –silniční okruh o délce
11.5 km( start u ZŠ v Horním Kostelci)
Přihlášení a startovné 50 Kč na místě od
8:30 až 9:30 hod.

St 7. 1. 2012 Třikrálová sbírka
Lyžařský vlek Chlívce –Švédský vrch
bude v provozu Po-Pá 14:00 až 17:00 hod.,
So-Ne 9:30 až 16:00 hod.
Info o sněhových podmínkách tel :
491 461 526
Internetové
stránky:www.cervenokostelecko.cz

Divadlo J. Čížka Náchod:
Čt 22. 12.
R. Thomas: Osm
ž e n , náchodská div.scéna- představení pro
školy v 9 hod. Omezený počet vstupenek
v ceně 30 Kč lze zakoupit před předst. v
pokladně divadla
Út
27. 12.
Vánoční Jazz
G e n e r a t i o n v 19 hod.
Velký sál
mětského divadla - stolové uspořádání
Vstupné 150 Kč , předprodej od 5. 11.

Živý betlém
Neděle 25. prosince – Živý betlém
náměstí TGM v Náchodě (za kostelem)
inscenace příběhu o narození Ježíška,
doplněná řadou známých i méně
známých koled, kromě herců účinkují také
betlémská zvířátka.Představení se konají
v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin a v 19.00
hodin bude Živý Betlém na Žernově.
Více informací o jednotlivých akcích
najdete na www.decko-nachod.cz
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A DO
NOVÉHO ROKU HLAVNĚ ZDRAVÍ,
LÁSKU A DOSTATEK VOLNÉHO
ČASU. TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU
V ROCE 2012 ☺.
MO KDU - ČSL Náchod Vás srdečně
zve na tradiční LIDOVÝ PLES, který se
koná dne 11. 2. 2012 od 20,00 hod.
v náchodské Sokolovně. K tanci hraje
RELAX BAND. Bohatá tombola a
občerstvení zajištěno. Určitě přijde i
kouzelník. Vstupné 90,-Kč, místenka 10,Kč,místenky lze objednat u pí.Ludmily
zelené na tel: 728 848 386 po 17.00hod.
ZA KDU-ČSL vám přeje příjemnou
zábavu Karel Jansák

Typy na sportovní vyžití :
Využijte nové trasy skibusů na Odolov a
Karlow.
Začátek sezóny je od 7. 1. - 25. 2.
2012 každou sobotu podle jízdního řádu.
Pojeďte s námi poznávat krásy Jestřebích a
stolových hor.
Více na : www.cdsnachod.cz
www.kladskepomezi.cz

Za kulturou v regionu :
2. 12. 2011 - 2. 2. 2012 „ Já bych rád
k Betlému “ Městské muzeum Nové
Město n. Metují Na Zádomí 1226 pořádá
výstavu
betlémů
ze
sbírek
Třebechovického muzea
24.12.2011 22:00 Koletova hornická
hudba hraje vánoční koledy . Tradiční
hraní a zpěv koled. Rtyně v Podkrkonoší –
nádvoří staré rychty

Mobilní Hospic Anežky České
poskytuje:
odbornou lékařskou péči a lékařskou
pohotovost 24 hodin denně. Odbornou
sesterskou péči formou návštěvní služby
24 hodin denně. Podporu a pomoc
sociálního pracovníka v otázkách
souvisejících s péčí o umírající. Podporu a
pomoc psychologa nejen pro nemocného,
ale také pro pečující rodinu a pozůstalé . V
případě zájmu kontakt s duchovním.
Zaškolení členů rodiny v ošetřování
nemocného.Zapůjčení zdravotních a
kompenzačních pomůcek a v případě
potřeby návaznost na lůžkový Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci
Pro koho je péče určena?
Podmínky pro přijetí pacienta do péče:
závěrečné stádium onemocnění nebo
ukončená aktivní léčba s potřebou
symptomatické terapie (zaměřené na léčbu
příznaků). Informovaný a svobodný
souhlas pacienta zajištění celodenní péče
rodiny nebo jiné osoby. O přijetí pacienta
rozhoduje lékař mobilního hospice na
doporučení ošetřujícího lékaře.

Kdyby vás bolel zub
24. 12. 2011 MUDr. Helena Ansorgová,
Sokolská 317, Červený Kostelec
491 462 800
25. 12. 2011MUDr. Renata Čábelková,
z Poděbrad
937,
Hronov
Jiřího
491 482 911
26. 12. 201 MUDr .Alena Zdražilová,
Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 427 548
31. 12. 2011 MUDr. Blanka Hulánová,
Náchodská 145 Stavostroj, Nové Město
nad
Metují
491 476 176
1. 1. 201 MUDr. Blanka Hulánová,
Náchodská 145 Stavostroj, Nové Město
nad Metují
491 476 176
7. 1. a 8. 1. 2012 MUDr. Milan Hýbl,
Hálkova367,
Náchod
491 428 636
14. 1. a 15. 1. 2012
MUDr. Vlasta
Hýblová
,
Hálkova
367,Náchod
491 428 636

Finanční úřad Náchod
Na základě novelizace zákona č.338/1992
Sb. o dani z nemovitostí,ve znění
pozdějších
předpisů,
která
nabývá
účinnosti od 1.1.2012 (jedná se o zákon
č.212/2011 ze dne 21.6.2011, který najdete
ve Sbírce zákonů - částka 76), se nově
zdaňují vyšší sazbou daně z nemovitostí
zpevněné plochy pozemků, které jsou
využívány k podnikatelské činnosti nebo v
souvislosti s podnikatelskou činností.
Protože se jedná o změnu rozhodou pro
stanovení daně z nemovitostí, která nebude
zohledňována z moci úřední správcem
daně, je povinností poplatníka daně z
nemovitostí podat daňové přiznání nebo
dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí,
kde tyto pozemky nově vymezí. S Vašimi
případnými dotazy se na nás obracejte na
níže uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese.
Ing. Jolana Doubková
Finanční úřad v Náchodě tel.č.491418360
e-mail:
jolana.doubkova@nac.hk.ds.mfcr.cz

Markéta Procházková:
První sníh
Zadržet hebkost té chvíle
kdy snoví andělé zimy
roznáší něhu svých polibků
na vlasy žen ramena soch
a paže stromů
aby je na řasách dětí a milenců
měnili v nejhezčí pláč

Tak čisto najednou
jak by k nám vešla
vánoční krajina –
po stopách dětství
vedla nás domů
vábničkou koled pastýřských…
varhánky střechýlů
na každé římse

co notou průzračnou
jiskří tu pod nebem z křišťálu
Jenom už žádný strach
že nový Herodes
se smrtí začíná
dál klidně stojí les
a píseň slétá
na spící kolíbku –
sen chleba hýčká zem
prostřená bíle
a mír jak diadém
našich hvězd betlémských
září do světa
že mnoho maličkých v něm
narodí se
Zadržet hebkost té chvíle…

VÁNOCE
Křesťanské Vánoce
Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských
Vánoc. Končí jím advent a také postní
období. Štědrovečerní večeře má proto
slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z
postních jídel. Samotné vánoční svátky
začínají dnem narození Páně 25. prosince,
(Boží hod vánoční, v občanském kalendáři
označený jako „1. svátek vánoční“). 26.
prosince se slaví svátek sv. Štěpána
prvomučedníka,občanský„2.svátek
vánoční“.
6.ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též
svátek Tří králů) – podle tradice se toho
dne přišli poklonit právě narozenému
Ježíšovi do Betléma mudrci od východu a
přinesli mu dary. Tradice později udělala z
mudrců krále a stanovila jejich počet na tři.
Neděli následující po slavnosti Zjevení
Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční
období v rámci církevního roku končí.
Ne všichni křesťané však Vánoce slaví –
například v 17. století byly v Anglii a
některých amerických koloniích Vánoce
kvůli možnému pohanskému původu
zakázány; podobně některé novodobé
skupiny vycházející z křesťanství Vánoce
neslaví ani dnes, například Svědci
Jehovovi. Přímo z Bible totiž nelze slavení
Vánoc obhájit. Křesťanská církevní tradice
jejich slavení nicméně vykládá jako oslavu
vtělení (inkarnace) Boha a jeho sestoupení
mezi lid, čímž na sebe Bůh přebírá úděl
člověka (nemá tedy jít o žádnou oslavu
"Ježíšových narozenin", jak bývá někdy
mylně vykládáno).

1. Pravoslavné Vánoce
Vánoce se v pravoslaví začínají slavit až 6.
a 7. ledna z důvodu posunu ve východních
církvích stále používaného Juliánského
kalendáře o 13 dnů oproti západnímu
Gregoriánskému kalendáři (25. prosinec
Juliánského kalendáře tak spadá až na 7.
leden Gregoriánského). V historii byly

Vánoce spojeny s velkým množstvím
tradic, které upadly z velké části do
zapomnění po oficiálním zákazu Vánoc v
Sovětském svazu v roce 1918. V
současném Rusku jsou oslavy tak spojeny
spíše s Novým rokem se zdobenou jolkou.
Ústřední nepravoslavnou (pohádkovou)
postavou je Děda Mráz.

Dánsko
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům
postavičkami skřítků, kterým se říká nisser
. Můžou být různě velcí, mají špičatou
čepičku a jsou oblečeni do dánských
národních barev (červené a bílé). Jsou to
právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince
nadělují dárky. Drobné dárečky a sladkosti
se zavěšují na větve vánočního stromečku.
Na Štědrý den lidé často chodí zapálit
svíčku na hřbitov. V některých oblastech
panuje také zvyk vítání „vánočního posla“,
který zaklepe na dveře a každému dá
vtipný
dáreček
charakterizující
obdarovanou osobu - poukazují na ctnost
nebo vadu, např. tlouštíci dostávají špejli
od jitrnice. Večer se rodina sejde u stolu,
na kterém nesmí chybět husa, kachna,
popřípadě vepřová pečeně s červeným
zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená
treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá
šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže
zalitá studeným mlékem. Speciální
dezertem je rýžový nákyp se zapečenou
mandlí, jejíž nálezce dostane zvláštní
dárek. Po večeři rodina přesune ke
stromečku, kolem kterého tančí dokola
držíc se za ruce a zpívajíc koledy.

Švédsko
Prvním vánočním svátkem je ve Švédsku
13. prosince Den sv. Lucie. Tento svátek
se podobá českému Mikuláši. Mladí lidé se
v převlečení za anděly a na hlavě ozdobení
korunou s hořícími svíčkami vydávají
nadělovat dětem cukroví. Typickou
vánoční ozdobou je slaměná postavička

kozla, ať už je v nadživotní velikosti nebo
k zavěšení na stromeček, která se později
na Tři krále hází do ohně. Hlavním
chodem sváteční večeře je sušená treska s
bílou omáčkou, dalším tradičním pokrmem
je Vörtbröt- kořeněný chléb s hřebíčky a
zázvorem. Jako vánoční specialita se
podávají i vařené fazole se slaninou a
cibulí nebo malé klobásky, kterým se říká
Julkorv. Po večeři přichází nadělovat dárky
přihrblý dědeček Jultomten(Vánoční muž)
za pomoci skřítků Julnissarů. Je zvykem
na dárky místo jména obdarovaného napsat
krátký verš charakterizující danou osobu,
která se má podle toho o svůj dárek sama
přihlásit.

Polsko
V Polsku začínají Vánoce večer 24.
prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví
první hvězda. Poláci slaví svátek sv.
Mikuláše 6. prosince, ale tento den
Mikuláš přináší dárky jen dětem. Teprve o
Štědrém večeru Mikuláš, ale častěji
Dzieciątko (dítě Ježíš), Aniołek (Anděl)
anebo Gwiazdor (ve Velkopolsku) nechává
pod stromečkem dárky pro všechny.
Odedávna zvykem jsou také jesličky v
kostele, v jejichž pozadí se často místo
betlémské krajiny zobrazují polská města a
historické stavby. Během svátku se
tradičně navštěvují tyto betlémy s celou
rodinou. Sváteční stůl nebo i podlaha se
zdobí trochou slámy, která má připomínat,
že se Ježíšek narodil ve chlévě. Na začátku
štědrovečerní večeře se rodina a hosté dělí
oplatkou. Je to symbol smíření a příležitost
přát si všechno nejlepší. Zvykem je
prostírat u štědrovečerní večeře jeden talíř
s příborem navíc pro případného hosta.
Jedná se o aluzi na židovskou tradici
vyhrazení místa u pesachového stolu
proroku Eliáši. Samotná večeře se skládá z
dvanácti chodů symbolizujících dvanáct
měsíců v roce. Hlavní jídlo je smažený
kapr a jiná jídla z ryb. Předtím se obvykle
podává červený boršč s tzv. uszkami
(taštičky s houbami, které připomínají
tvarem uši), pak pierogi tj. taštičky se zelí s
houbami a jiná postní jídla. V různých
částech Polska se jedí různé vánoční

pochoutky: např. pro Slezsko typická je
moczka, namočený perník s rozinkami,
ořechy, mandlí a sušeným ovocem a také
makůvky - rohlíky máčené ve sladkém
mléce a obalované v máku. Typická je také
kutia, jejímž základem je pšenice, med,
rozinky, mandle apod. Na Vánoce se také
peče perník. O půlnoci z 24. na 25.
prosince se slaví v katolické církvi
půlnoční mše - pasterka, která připomíná
pastýře, kteří první navštívili Ježíše.
Zpívají se také koledy.

Belgie
V Belgii, podobně jako v sousedním
Nizozemsku, děti prožívají více svátek Sv.
Mikuláše než Vánoce. Tehdy totiž ty
hodnější dostávají dárky od Sinterklaase
(ve Vlámsku) nebo Saint Nicholase (ve
Valonsku). Těm zlobivějším pak hrozí, že
si je odnese Černý Petr, prý do Španělska.
Vánoční svátky jsou tradičně zasvěceny
spíše setkávání rodin a přátel namísto
rozdávání dárků. V posledních letech však
i Belgie podléhá komerčním vlivům a
Santa Claus obvykle pod vánoční stromek
či do punčoch zavěšených u krbu něco
nadělí. K tradičním vánočním jídlům patří
v Belgii ryby, mořské plody a plněný
krocan.
Nejtypičtější
pochoutkou
vyhrazenou jen pro vánoční tabuli je
sladké "vánoční poleno", ve vlámštině
"kerststronk" a ve francouzštině "la bûche
de Noël". Jedná se o měkkou, pěnovitou
roládu naplněnou krémem a zvenčí
ozdobenou čokoládou tak, že opravdu
připomíná poleno.

Itálie
V Itálii bývají hlavním symbolem Vánoc
jesličky. Zpravidla ale nechybí i ozdobený
vánoční stromeček (nejčastěji jedle).
Konkrétní zvyky a tradice se liší dle rodin
a zejména podle jednotlivých měst a
regionů. Zejména křesťanské rodiny mají
jesličky doma a na ty v životní velikosti se
chodí dívat do kostelů nebo na náměstí.
Rodinné betlémy se obvykle dědí z
generace na generaci. Vánočním dnem je
25. prosinec. Hlavní slavnostní pokrmy o

několika chodech se podávají při večeři
24.12. nebo při obědě 25.12., kdy se
scházejí celé rodiny. Dárky se rozbalují po
večeři 24.12.(čeká se do půlnoci, kdy
začne 25.prosinec) nebo druhý den ráno a
leží vedle jesliček nebo pod stromečkem.
Dárky jsou spojené s osobou italské
obdoby Santa Clause - Babbo Natale. Po
snídani jde zpravidla celá rodina do
kostela. Na italské vánoční hostině nesmí
chybět panettone, typická vánoční bábovka
s hrozinkami a kandovaným ovocem, nebo
v případě severní Itálie jednodušší
pandoro. Hlavní jídla se opět liší v
závislosti na tradicích daného regionu a
rodin. Může být jehněčí s rozmarýnovými
bramborami a artyčoky, či večeře o
několika chodech na bázi mořských ryb. V
Itálii se slaví ještě 6. ledna svátek Epifania.
Čarodějnice Befana sestoupí komínem do
domů, kde zanechá dětem dárky. Její velká
loutka se pak na znamení konce svátků
zapálí.

Řecko
V Řecku se v dřívějších dobách, především
v přímořských oblastech, zdobily lodě.
Vánoční stromeček tam začal pronikat
teprve před několika desetiletími. Mezi
vánoční tradice patří například žehnání
domů svěcenou vodou proti zlým skřítkům
nebo dětské průvody. Děti chodí 24.
prosince koledovat s triangly a bubínky ke
známým a sousedům. 25. prosince se
zpravidla koná jedna z nejbohatších
řeckých hostin v roce. Podává se krůta s
kaštanovou nádivkou, mleté maso a
piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně
nebo ryby. Dárky nosí Mikuláš až na
přelomu roku. Podle pověsti zachraňoval
potápějící se lodě, a tak mu z vousů crčí
slaná voda.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ

V dnešní tajence najdete pranostiku o přicházející zimě…

Pomáhám mamince péci cukroví tak jako
vloni. Vždyť budu také jednou velká. Dnes
už vím, co vše se dává do těsta, aby bylo
cukroví křehké a voňavé. Dnes s mamkou
provoníme celý dům, aby se nám v noci
mohl zdát ten nejkrásnější sen o Vánocích,
kdy jsou si prý lidé blíž.
Je to prima. Vychutnávám cukroví a
hned vím, co bych si přála pod stromek.
Co kdyby byli mamka a taťka více
spokojeni? Jen tak, sami se sebou. Uměli
se zasmát, říci si něco pěkného nebo se
pochválit, jak spoustu věcí spolu zvládáme.
Není těžké si představit spokojeného
brášku. Když se na něho podívám –
opravdu vypadá spokojeně. Stále si hraje,
všude leze, každý si s ním vypravuje,
vyndává věci ze skříněk a šuplíků a vypadá
to, že ho to moc baví. Stále něco objevuje,
vymýšlí, hledá a zajímá se o vše. A když
najde novou věc, zkoumá ji a zkouší, co
vydrží. Takoví jsme určitě i my větší.
Ale když se bráškovi něco nelíbí, hned
to dá najevo a zlobí se, když mu „jeho
hračku“ vezmeme, aby ji nerozbil. Když
mu pak předložím něco zajímavějšího, je
ochoten tu první věc oželet a spokojit se
s věcí druhou. A také se dál pro ni netrápí.
Později i víc naslouchá, když mu začnu
vysvětlovat, proč nemohl dostat do ruky tu
první.

Asi bych měla být také v něčem jiná.
Dospělý člověk třeba zbytečně lpí na
předmětech, které někdy chtěl, a pak se
trápí, protože je nemůže mít nebo že mu
neslouží tak dobře, jak chtěl. I čas všemu
dává jiný rozměr, nastoluje vždy jiné
podmínky. Učíme se žít s tím, co nás
obklopuje, ale nejsme nikdy spokojeni.
Možná jsme jen málo vnímaví k tomu, co
se nám nabízí a neumíme si jen včas říci stačí mi to. Někdy přemýšlím nad tím, co
bych ráda. Večer než usnu, si představím,
o čem bych si chtěla nechat zdát a je mi
dobře. Někdy se mi také něco hezkého do
snu připlete a hned mám ráno lepší náladu
a vše jde lépe od ruky.
Jasně, rostu, vyvíjím se, už nejsem
malá holka a vím, co si přát třeba na příští
rok. Chtěla bych chodit do tanečních. Ale
letos ani nevím. Snad hezkou mikinu, nové
rifle, tričko, flešku, lyže? Ano, jistě, ale
také bych ráda, kdyby proběhly Vánoce
v klidu. Kdybychom se jeli někam podívat
nebo jestli bude sníh tak třeba zalyžovat. U
mrňouse se budeme střídat a jezdit s ním
na pekáči a na sáňkách. Na to se těším. A
také bych ráda, kdyby byl spokojený i táta
a odpočinul si od práce. Je stále v jednom
kole. Bylo by prima, kdyby mi mohl
poradit s matikou, pochválit mě nebo co
kdyby mě vyzkoušel z těhle anglických
slovíček. Ty už docela umím. A vůbec by
mi nevadilo, kdyby mě pomohl se slovíčky
třeba každý týden.
Lépe se mi pak daří i ve škole. Stačilo by
čtvrt hoďky. Třeba by byla u toho i psina.
Přála bych si, abychom k sobě uměli
přijít, nejen když něco neklape, nedaří se,
ale prostě jen tak, že máme zájem o sobě
vědět. Vědět, co nás trápí a z čeho máme
radost. Já to opravdu potřebuji cítit, že o
mě mají naši zájem. Jsem vždy moc ráda,
že jsem s nimi a že jsme spolu.
Přeji všem radostné Vánoce a šťastné
vykročení do nového roku!

ZADÁNO DĚTEM
Pomaloučku, polehoučku přichází vánoční čas. Přečtěte si nové zimní básničky
od Dagmar Vysoké:
Předvánoční čas
Pomaloučku, polehoučku
přichází ten čas,
za pár dnů a za pár týdnů
budou tady zas.
Rozzáří se oči dětí
i nás dospělých,
první, druhá vločka letí,
jé, už padá sníh!
Už nám zbývá jenom málo,
vybrat stromeček,
pak už budem jenom čekat
pod strom dáreček.
Předvánoční básnička
I když to tak nevypadá,
na zimu teď přijde řada.
Na blátě či na sněhu
odříkáme koledu.
Budem zdobit stromeček,
budem čekat dáreček.
Protože zas po roce
přicházejí Vánoce!
Sníh
Co se to tu přihodilo,
že je všude kolem bílo?
Něco bílé padá z nebe,
je to všude, to to zebe!
Jedna vločka za druhou
prohání se oblohou.
A pak spolu s ostatními
snášejí se dolů k zemi.
Všude kolem leží sníh
v obrovitých závějích.
Je snad zima? Sníh má být?
Vyrazíme na saních

