Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci červnu 2016 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:

60 let paní
63 let pan
69 let pan
71 let paní
77 let paní
79 let paní
80 let paní
81 let pan
82 let pan
84 let paní

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

V měsíci červenci 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

60 let pan
61 let pan
66 let paní
67 let pan
68 let paní
72 let pan
74 let pan
74 let paní
75 let pan

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

V měsíci srpnu 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

60 let paní
60 let paní
60 let pan
60 let paní
66 let pan
69 let paní
70 let pan
70 let pan
78 let pan
92 let paní

FRÝBOVÁ Zdeňka ze Zábrodí
LOKVENCOVÁ Milena z Končin
PROUZA Jiří z Horních Rybníků
VOLHEJNOVÁ Naděžda z Horních Rybníků
JIRÁSEK Václav z Horních Rybníků
HANUŠOVÁ Helena z Horních Rybníků
VOLHEJN Pavel z Horních Rybníků
DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
KOLLERT Miloš z Horních Rybníků
JIROUŠKOVÁ Marie z Horních Rybníků

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji zástupcům OÚ Zábrodí panu starostovi a panu Petru Balášovi za milou
návštěvu, věcné a květinové dary.
Jarmila Hanušová, Končiny 101
Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za gratulaci, balíček a květiny k mým narozeninám.
Miroslav Vojtěch, Končiny
Děkuji rodině, známým a zástupcům obecního úřadu za gratulace, věcné a květinové dary
k mým narozeninám.
Drahoslava Volhejnová, H. Rybníky
Děkuji zástupcům OÚ, p. Dlauhowskému a p. Balášovi za milou návštěvu a za květinové
a věcné dary k mým narozeninám.
Dana Tomková, Končiny
Děkuji touto cestou OÚ Zábrodí za květiny a dárek k mým narozeninám.
Anna Hanušová, H. Rybníky
Děkuji rodině, přátelům, zástupcům OÚ, p. Jirouškovi a p. Volhejnovi za jejich milou
návštěvu a pěkné popovídání a všem za dárky a pěkné kytičky k mým narozeninám.
Ludmila Martinová Končiny
Děkuji zástupci obecního úřadu panu Janu Dlauhoweskému za dárek, kytičku a gratulaci
k mým narozeninám.
Anna Soumarová Zábrodí
Vážení a milí ze Zábrodí a Horních Rybníků.
Již po několik let jsme měli možnost účastnit se Vaší akce, kterou obec pořádá pro
všechny dívky, maminky, babičky, tetičky, zkrátka ženy u příležitosti jejich jarního svátku.
A musíme konstatovat, že se na setkání s Vámi vždycky moc těšíme. Je u Vás výtečná
atmosféra, vděčné publikum, pohostinnost, báječná večeře připravená osobně panem starostou a
jeho zručnými pomocníky.... Málokdo pochopí, jak na „herce“, kteří mají před svým
vystoupením velkou trému a tak trochu ostych, působí vnímající a spolupracující publikum. A to
u Vás máme.
Doufáme, že i nám se s našimi různými "estrádami" daří aspoň trochu pobavit převážně
dámské publikum. Moc děkujeme za pozvání, vlídné přijetí, za Vaši podporu a snad někdy
příště, až zase něco vymyslíme a nacvičíme, na viděnou :-).
Za Sponu, z.s. (Spolek nadšenců) ze Suchého Dolu předseda Jiří Heinzel

VOLNÝ OBECNÍ BYT
Obec Zábrodí nabízí od 1. 8. 2016 k pronájmu byt č. 2. 2 v budově MŠ Horní Rybníky.
Jedná se o nově zrekonstruovanou bytovou jednotku 1+1 o výměře 42 m2 v druhém nadzemním
podlaží. Více informací na tel: 491 465 113.

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
6. 6. 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.7) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí podpory se SFŽP
v rámci OPŽP a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Lokvencová Eva, Volhejn Pavel
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 31. 5. 2016
2) Úprava rozpočtu
3) Směnná smlouva
4) Rozvojová strategie obce
5) Cena obědů, balíčky jubilantům
6) Žádost o dotaci HZS KHK
7) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí
podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31. 5. 2016
Výdaje k 31. 5. 2016:1 673 291,58 , příjem k 31. 5. 2016: 2 429 062,33 Kč
Stavy na účtech k 31. 5. 2016: ZBÚ 1 139 264,35 Kč, ČNB:54 919,14 Kč
2. Úprava rozpočtu ( příloha č.1)
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu. V příjmech o pojistné plnění za havarovanou
zastávku na Končinách, darovací smlouvy sponzorů na nákup dresů a míčů pro fotbalisty.Ve
výdajích o opravu komunikace u TF PRESS a aut. zastávky na Končinách, rozšíření pódia v HZ
Zábrodí a platbu za dresy a míče pro fotbalisty.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce
Hlasování:

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Pro:7

Usnesení č.1/6/6/2016 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.

Směnná smlouva (příloha č.2)

Dne 10. 3. 2016 ZO schválilo záměr směny pozemků. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 16. 5.
2016. Dle geo. plánu č. 213-016/2016 bude s panem Formanem směněno 265 m2 pozemků přilehlých
k MŠ Horní Rybníky. Obec přenechá p. Formanovi pozemek p.č. 347/1 o výměře 265 m2 a pan
Forman přenechá obci Zábrodí pozemek p.č. 1115/2 o výměře 129 m2 a pozemek p.č. 348/2 o
výměře 136m2.Cena pozemků je dle smlouvy 10,-Kč/m2 .Na pozemku p.č.348/1 a 348/2 v kú Horní
Rybníky, bude dále uvedeno věcné břemeno chůze.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směnnou smlouvu s panem Petrem Formanem dle přílohy č.2
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/6/6/2016 bylo schváleno
4. Rozvojová strategie obce
V září roku 2015 byla panem Grossmanem prezentována nabídka na zpracování Strategického
plánu obce. ZO schválilo zpracování varianty při spolupráci s občany. Na začátku letošního
roku byla navržena SO ÚPA, zpracování SPO při získání dotace. Obec si tedy nechá
Strategický plán obce zpracovat přes SO Úpa.
S tímto souvisí i přihláška do soutěže Vesnice roku 2016. Jednou z podmínek bylo, že obec
musí mít zpracován SPO. Proto bude přihláška podána až příští rok.
5. Ceny obědů, balíčky jubilantům
Jídelna v Olešnici od 1. 7. 2016 zvyšuje cenu oběda na 63,-Kč. Obec přispěje na oběd 13 ,Kč. Obědy pro seniory jsou od 1. 7. 2016 ve výši 50,-Kč. Balíček pro jubilanty bude nadále
ve výši 1000,-Kč + květina do 200,-Kč, dárek pro miminko při vítání občánků ve výši
1500,-Kč. Dárek pro předškoláky ve výši 350,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na obědy seniorům od 1.7.2016 ve výši 13,Kč. Balíček pro jubilanty ve výši 1000,-Kč + květiny ze 200,-Kč,dárek pro miminko při
vítání občánků ve výši 1500,-Kč a dárek pro předškoláky ve výši 350,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/6/6/2016 bylo schváleno
6. Žádost o dotaci na auto HZS KHK
Obec požádala o dotaci na dodávku pro JPO V Horní Rybníky. Maximální hodnota by
byla 90000,-Kč.Dotace by byla ve výši 50%. Dotace byly schváleny pro JPO III a ne pro
JPO V, kterou má obec zřízenu. Příští rok požádáme znovu. Obec bude mít už o bod více
za to , že v letošním roce byla žádost podána.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí podpory ze SFŽP z OPŽP
Obec požádala o navýšení dotace na energetické úspory v budově MŠ. Navýšení dotace
bylo schváleno a přiděleno dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 14170333 ve výši 145 818,19Kč.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí
podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/6/6/2016 bylo schváleno
8. Různé



Vesnice roku- přihlášky bude podána až v roce 2017
Probíhají přípravné práce na projektu „Rozšíření kanalizace – Horní Rybníky". V současné době
probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

9. Diskuse


p.,Nič – Děkuji vedení obce za značky omezující tonáž projíždějících vozidel. I Policie
ČR tu stojí často a měří rychlost.



P. Dlauhoweský- V obci proběhlo pár kulturních akcí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
pomohli při jejich organizaci.



P. Dlauhoweský: - Stodola z „Kozákova statku“ bude odstraněna během léta.



P. Matějovic- Děkuji sponzorům za dresy pro muže a za mládež za balóny. Máme 51
dětí. Děkujeme.

10. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.

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

……………………………
Gabriela Jirková
…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Mateřská škola Horní Rybníky
První školní rok je téměř za námi! Dovolte mi
podělit se s Vámi o událostech druhého pololetí.
V lednu se dostávalo největší pozornosti partě 6ti kamarádů - předškoláků, kteří se chystali k
zápisu do 1. třídy ZŠ V. Hejny. Děti dostávaly
domácí úkoly, které svědomitě plnily do druhého
dne. Všichni byli přijati k základnímu
vzdělávání.
V únoru proběhl maškarní rej,… dopoledne plné
her, soutěží a tance a předškoláci zahájili
plavecký kurz v Náchodě.
V březnu jsme přijali nabídku ukázky některých
druhů dravců. Pro některé děti to byl
nezapomenutelný zážitek z bezprostředního
setkání se sovami, sokolem, krkavcem, orlem a
dalšími druhy.
V rámci spolupráce s obcí jsme na akci
věnovanou maminkám a babičkám („Den matek“) připravili s dětmi program. Děti se nezalekly
plného sálu divaček a krásně zahrály pohádku O Budulínkovi, zatancovaly a zarecitovaly
básničky od srdíčka.
Paní L. Mertlíková ze Zábrodí přivezla dětem ukázat exotická zvířata, která doma chovají.
Srozumitelnou formou dětem zvířata představila a poučila, kde ve volné přírodě žijí a čím se
živí.
Koncem dubna jsme se převlékli za čarodějnice a čaroděje a v tomto převlečení plnili úkoly – let
na koštěti, vaření lektvarů, hledání havěti a čarování. Za splnění úkolů byl dětem předán diplom
a odměna.
3.5.2016 proběhl zápis do MŠ na školní rok 2016/2017. Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro šk. rok
2016/2017 bylo 10 volných míst. Celkem bylo přijato 13 přihlášek k předškolnímu vzdělávání.
Kapacita školy byla doplněna 10 dětmi z obce. Třem žádostem bylo předáno rozhodnutí o
nepřijetí.
V květnový den školního výletu nám počasí přálo a my si tak mohli plně užít farmu Wenet na
Broumovsku. Milý majitel nás provedl farmou, děti si mohly zvířata nejen z blízkosti
prohlédnout, ale některé i nakrmit (velbloudy, lamy, ovce). Pro
některé byla zážitkem i jízda autobusem .
Jarní besídka pro rodiče byla průřezem činností celého školního
roku, výběrem básniček, písniček, pohádek a tanečků od podzimu
do jara.
O kulturní zážitky se postarala paní Lída Helligerová s Perníkovou
pohádkou, paní J. Holasová s pohádkami Paleček a Hrnečku, vař!
a divadlo Úsměv z Hradce Králové s Pohádkami ze statku.
Školní rok jsme zakončili slavnostním pasováním předškoláků na
školáky a s odvážlivci spaním přes noc v MŠ.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem rodičům za účast na
společných akcích, za spolupráci, důvěru. Manželům Hakovým za
sponzorský dar ve formě zaplacení divadelního představení,
manželům Čermákovým za zprostředkování sběru papíru a za
sponzorský peněžitý dar a zastupitelům obce a paní D.Burdychové
za podporu a oporu.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji krásné, slunečné a pohodové
léto.
Petra Dlauhoweská
ředitelka školy

Závěrečná zpráva o Cestománii 2016
Již 15. ročník Cestománie se konal v sobotu 9.
dubna 2016 v Horních Rybníkách u Červeného
Kostelce. Cestománie je již tradiční akcí zahrnující
několik bloků zajímavých cestopisných přednášek a
filmů z atraktivních míst celého světa a zároveň
charitativní akcí, kdy se nám daří každoročně ze
samotného výtěžku a díky významné podpoře Obce
Zábrodí a našich sponzorů zajistit školné a základní
prostředky pro námi adoptovaného indického
školáka Vincentha a již pátým rokem navíc
podporujeme Centrum pro dětský sluch o. p. s. Raná péče Čechy – jediného poskytovatele terénní sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi
se závažným sluchovým a kombinovaným postižením v ČR.
Letošní program byl opět složen ze tří
tematických bloků. První byl věnován Evropě nakoukli jsme do Provence, podrobně
procestovali Rumunsko, poslouchali zážitky
z dlouhodobých pracovních pobytů v Anglii a ve
Španělsku a měli možnost vidět a slyšet aktuální
pohled dobrovolníků z uprchlického tábora
v řeckém Idomeni.
Ve druhé části jsme pokračovali v průzkumu
neklidného Blízkého východu, jak z cestování po
Libanonu, půlročního pobytu mladé české rodiny
v Instanbulu, tak ze studijního pobytu a cest po Jordánsku. Velký divácký úspěch mělo
vyprávění Vlasty Pazourkové z měsíčního putování po jižním ostrově Nového Zélandu, který byl
na Cestománii poprvé a vše zakončil krásný film z velmi náročného canyoningu v americkém
Utahu.
Velmi si vážíme osobní účasti paní
Jungwirthové,
která
v rámci
programu
prezentovala činnost Rané péče Čechy a taktéž
díky přivezeným info plakátům prezentovala další
aktivity Centra pro dětský sluch.
Máme velkou radost, že letošní 15. ročník
navštívilo rekordních cca 150 návštěvníků a
kapacita sálu i celé budovy Obecního úřadu byla
na svém maximu.
Pro aktivní účastníky byla připravena oblíbená
divácká vědomostní soutěž o atraktivní ceny od
sponzorů. V rámci občerstvení jsme nabídli ochutnávku exotických pokrmů z arabského
kuchyně (hummus s pita chlebem a libanonský salát tabouleh), doplněnou o českou klasiku.
Občerstvili jsme tak historicky nejvyšší počet spokojených návštěvníků, kteří domů odcházeli
s bohatými cestovatelskými zážitky a inspirací na další cesty.
V letošním roce díky podpoře Obecního úřadu Zábrodí, výtěžku z dobrovolného
vstupného, občerstvení a každoroční podpoře sponzorů z řad místních firem (TF Press a
Silvagro) se nám podařilo dosáhnout historicky nejvyššího čistého výtěžku Cestománie ve
výši 19.500,- Kč. Veškeré finanční toky jsou kvůli transparentnosti vedeny přes Obecní úřad, a
tak letos můžeme poslat dalších 5.000,- Kč indickému školákovi Vincenthovi a 14.500,- Kč
do Centra pro dětský sluch o. p. s. - Raná péče Čechy.
Václav Vencl

Oslava MDŽ a Dne matek
Amatérský hudebně dramatický spolek
Spona ze Suchého Dolu opět zabodoval.
Svým programem potěšil jak mladší tak
i starší divačky. Tentokrát svým
vystoupením v několika tematických
celcích pokryl celé sváteční odpoledne a
bavil nás až do večerních hodin.
V úvodu programu vystoupily děti
z místní MŠ se svým pestrým pásmem.
Pod vedením paní ředitelky Petry
Dlauhoweské a p. učitelky Kristýny
Pidané si děti připravily pohádku o
Budulínkovi,poté následovaly pohybové
hry a písničky o zvířátkách.
Mnohé z nás pamatují německý
zábavný program, televizní galashow 80.
- 90. let Ein Kessel Buntes, Vystoupili v
něm:
Boney
M,
Afrik
Simon,
Alexandrovci a další. Tento pořad dostal
zcela nový kabát v kolorytu domácnosti
rodiny Vomáčkových, která mlsala při
veškerých rodinných oslavách vaničky –
rakvičky se šlehačkou. Televarieté Jiřiny
Bohdalové a Vladimíra Dvořáka, dvojice
nezapomenutelných mistrů situačního
humoru, nenechalo ani jedno oko suché.
Nezapomenutelný byl i Vogel Tanz, kankán
a klasicky pojaté taneční kreace v podání
baletu česko-polského přátelství. Novodobá
scénka s vysavačem MV 321 nabízená
současnou dealerskou technikou řízeného
„dialogu“ s klientem dostala též pěknou
ránu stejně jako scénka s odšťavňovačem
pana Horsta Fuchse a upištěné asistentky
Andrei z německé reklamní show. Dále
vystoupila úžasná Naďa Urbánková, Standa
Hložek a Petr Kotvald a závěrem
legendární skupina ABBA, která svým
vystoupením strhla přítomné fanoušky k
davovému tanečnímu šílenství.
Děkujeme spoňákům za jejich skvělý
program a perfektní výkon, paním
učitelkám za milé vystoupení dětí a jejich
pečlivou přípravu, záloze v kuchyni za
výborné menu a hochům na sále za
pozornost a příjemnou obsluhu. Dík patří i
vedení OÚ za nevšední přístup i pozornost
k nám ženám.

E. L.

Stavění máje a rej čarodějnic
V
poslední
dubnové
odpoledne,
ve
svátek
čarodějnic, se tradičně v 16
hodin schází obyvatelé
obce, aby postavili máj,
symbol jara a nového
období. Již na samotné
stavění máje se dostavil
nebývalý počet lidí. Ani
povoz s koňmi nemohl
všechny
pobrat.
Plně
obsazený vůz s koňmi pana
Luboše
Středy se
s
cestujícími vydal směrem na Zábrodí. Ostatní účastníci setkání zůstali debatovat na prostranství
před OÚ. Vůz projel kolem Satelitu, k silnici k lesu a na Zábrodí.
V lese pod hřištěm se vybral pro
májku vhodný vzrostlý smrk. Po jeho
opracování se všichni
s májovým
stromem na voze vrátili opět před OÚ,
kde se máj ozdobil a vztyčil. O výzdobu
a uchování máje se pečlivě stará rodina
Rýdlových.
V dobré náladě se všichni přemístili
na fotbalové hřiště, kde se očekával přílet
delegace čarodějnic. Tři stylově oblečené
dámy
přivítaly
sešlost
tajemné
svatojakubské noci a rozehrály
s čarodějnickým dorostem několik
soutěží. Rojení ježibab, černokněžníků a
čarodějů mohlo začít. Ústředními motivy
her byla košťata, košťátka, kocouři, netopýři a jiné čarodějnické rekvizity. K dobrému pití, jídlu
i pohodě nám na kytaru zahrál Jiří Gottwald.
Dík všem za podporu akce, paním učitelkám a dětem z MŠ Horní Rybníky za ustrojení
čarodějnice a členům sboru dobrovolných hasičů za postavení ukázkové vatry, za pořádek
a bezpečnost při akci.
E. L.

Zábrodské traktory a dětský den
První červnovou sobotu se konal
u nás na Zábrodí Den dětí. Přehlídka
traktorů a strojů, které nám usnadňují
práci v hospodářství, se stala již
nedílnou, neřku-li tradiční, součástí
oslavy tohoto svátku. Majitelé a
uživatelé všech traktorů a vozítek dali
do gala své mazlíky a společně v celé
své kráse vyrazili v den D na svoji
okružní jízdu. Od sobotní 12. hodiny se
sjížděly traktory ze širokého okolí. Kdo
jednou Traktoriádu zažil, určitě si
získala jeho srdce. Spanilá jízda
vyrazila na svůj okruh obcí v počtu 42 strojů: směr lípa u hlavní silnice, Čertovina rozcestí,
odtud napříč obcí kolem satelitní zástavby a hurá na Zábrodí, Špinku, Olešnici, sokolovnu,
Tesmen, Skalku a s kopce do města se kolona valila k červenokosteleckému náměstí.
Traktorovému defilé přihlížely hloučky nadšených příznivců po celé trase. Elegantní kličkou
přes náměstí kolona pozdravila Červený Kostelec. Když náměstím projížděl poslední stroj, čelo
kolony se již vyhouplo z lesa Občiny a pokračovalo směr Brodský, hráz, vykousnutá Lípa
Svobody v Zábrodí a odtud po vedlejší cestě ke hřišti.
Ve dvou vlnách zaplavily traktory celou obec, až musel být spuštěn varovný informační a
protipovodňový systém obce. Tlampače chrlily jednu dobovou píseň za druhou. Jeden z
nejkrásnějších pohledů na projíždějící stroje se naskytl při sjezdu od lesa k Linhartovým a dál,
kde se cesta vine mezi poli pod Domáňovi.
Následná soutěž zručnosti korunovala první část dětského dne. Ze 26 soutěžících si pro první
místo zajel přespolní pan J. Roudný z Olešnice na stroji Vinea v čase 1:02:73, 2. místo obsadil
borec Jaroslav Vlček s Rikšou ČZ 175 v čase 1:03:46 a 3. pozici obhájil již tradičně bodující
Matouš Demjanovič na stroji ze stáje rodiny Rýdlových TK4K v čase 1:10:62. Těsně v závěsu
skončil na 4. příčce Jaroslav Rýdl junior na témže stroji s časem 1:10:90. Čestně a spokojeně
skončili všichni soutěžící. Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a drobné věcné dary
zakoupené OÚ díky přispění sponzorů.
Děti si v průběhu této soutěže mohly užívat skákání v nafukovacím hradu a poté od 15.
hodiny následovaly hry na stanovištích. Jízda zručnosti na koloběžkách, lovení rybek, kimovka,
poznávání zvířátek a střelba ze vzduchovky. Od 16.
hodiny posílily hry na stanovištích skupinové
soutěže. Vše provázela přehlídka modelů bojové a
terénní techniky a vlakové soupravy pana Radka
Jůzy z Olešnice, vše na dálkové ovládání. U spodní
části hřiště jsme mohli své děti povozit na poníkovi
rodiny Bišických. Slečna Renata Janovská se
postarala o vtipné malování na obličej, které okusil v
podvečer i pan starosta. Takže k závěru odpoledne
oslav DD jsme své děti rozeznávali už jen podle
oblečení. Nakonec se všechny děti vybrouzdaly v
hasebné pěně a zase bylo na co malovat. V 17. hod.
se uskutečnil plánovaný několikanásobný přelet
hřiště lehkého sportovního letadla s výsadkem
sladkých drobností pro děti. Některé děti si s námi
vydržely hrát a soutěžit až téměř do večera. Počasí
bylo jako na objednávku.
Srdečně děkujeme všem za pomoc, podporu,
zápal do her i soutěžení vůbec. Sokolu Zábrodí, týmu
pracovníků OÚ a dalším pomocníkům za zajištění
chutného občerstvení. Členům SDH za bezpečnost a spolupráci při soutěžích.
E. L.

Činnost hasičů Horních Rybníků v 1. polovině roku 2016
Naší první činností v roce 2016
byla již tradiční veřejná Valná hromada
sboru. Konala se 9. ledna 2016 na
obecním úřadě v Zábrodí. Na schůzi
dorazili i naši kolegové z Polského
Tárnowa i hasičští bratři z jiných sborů.
Po schůzi následovala večeře a volná
zábava.
27. února 2016 naši členové sboru
vypomáhali obecnímu úřadu s Obecní
zabijačkou.
Někteří členové obsluhovali, jiní se
starali venku o vaření v kotlích a další
pomáhali, tam kde bylo potřeba. Tato akce je pro všechny náročná, ale vždy velmi vydařená.
Týden na to, tj. 5. března 2016 jsme vyrazili na návštěvu do Polského Tárnowa, kde se
konala Valná hromada. Polští kolegové jsou velmi přátelští a pohostinní. K večeři jsme dostali
kuřecí řízek (přes celý talíř) s bramborovou kaší – moc nám to chutnalo.
Tento rok jsme se jako sbor přihlásili do programu „Recyklujte s hasiči“ a 1. dubna 2016
jsme uspořádali první sběr elektroodpadu v naší obci. Na podzim bychom rádi akci zopakovali.
V pátek 8. dubna 2016 jsme vyrazili
na každoroční úklid příkopů v naší
obci. Zúčastnili se i děti našich členů
sboru a tak nám šla práce pěkně od
ruky. Tímto bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným za jejich práci.
Jak to bývá, tak v dubnu se
konají ve většině obci čarodějnice. Tak
je to i v naší vesnici a my měli další
úkol a to připravit hranici na pálení
čarodějnic. Příprava hranice proběhla 27. dubna
2016 v podvečerních hodinách, dřevo nám
poskytl pan Jan Dlauhoweský. Samotná akce se
konala v sobotu 30. dubna 2016 kde naši
členové vypomáhali se stavěním májky u
obecního úřadu a poté s hasičským dozorem na
hřišti u pálení ohně.
První květnovou sobotu, tj. 7. května
2016 jsme na místním hřišti pořádali hasičskou
soutěž o pohár starosty obce Zábrodí. Dorazilo
7 družstev mužů a 4 družstva žen. Naše
družstvo se umístilo na 5 místě. Díky krásnému
počasí a velkému počtu soutěžících i
návštěvníků se akce vydařila a doufáme, že se
akce vydaří i příští rok.
7. června 2016 jsme u obecního úřadu v podvečerních hodinách pokáceli Májku.
Všem občanům bych chtěl za sbor dobrovolných hasičů Horní Rybníky popřát slunečné
léto a krásnou dovolenou.
Jakub Středa
velitel sboru

O pohár starosty obce Zábrodí

Sport: Fotbalová sezóna 2015/16
Předpřípravka TJ Sokol Zábrodí
Ročník 2008/9 byl přihlášen do okresního kola soutěže v této sestavě: Havlíčková A.,
Justová K., Just J., Chráska Š., Maroul J., Turčík M., Vašíčková K.
Na jaře bylo sehráno 8 turnajů, kde nejmenší hráči hráli v systému 3+0 bez brankáře. Vedli si
velmi nadějně s těmito výsledky:
Zábrodí – V. Poříčí Sršni 7 : 3, 7 : 3
Náchod
6:8
V. Poříčí Vosy 10 : 0, 4 : 3
V. Jesenice 6 : 1
Č. Kostelec A 4 : 2, 10 : 3
Jaroměř
8:2
Č. Kostelec B 11 : 1, 17 : 2
N. Město
2 : 10
Č. Skalice
6:9
Provodov 3 : 7
Machov
4 : 0, 6 : 3
Do podzimní soutěže postupují do ml. přípravky. Nový tým předpřípravky sehrál přípravné
utkání v Náchodě na Hamrech s výsledkem : Zábrodí – FK Náchod 16 : 4. Nový tým hraje ve
složení: Brož Jiří, Hovorka Ant., Chráska Josef, Kuneš Vojtěch, Poledna Ondřej, Tučková Julie.
Za práci o nejmenší svěřence patří poděkování asistentu Michalu Justovi a trenérovi Jiřímu
Matějovicovi. Důležitý není až tak výsledek, ale radost z pohybu i ze hry. Přejeme všem hodně
úspěchů.

Mladší přípravka Sokola Zábrodí ukončila okresní kolo soutěže podzim – jaro 2016 na
pěkném 3. místě. Tým byl sestaven z děvčat a chlapců: Kábrt K., Vít J., Pulkert J., Nývlt N.,
Branda M., Chrásková K., Chrásková M., Chrásková J., Klimešová T., Vítová L., Brožová E.
Oparou týmu byl útočník Nevio Nývlt a velice dobře doplňoval útočnou hru Matěj Branda. Z
děvčat se jevila velmi dobrou hráčkou Míša Chrásková. Tento tým postupuje do oddílu Starší
přípravky.
Poděkování patří výbornému hráči Nevio Nývltovi, který přestupuje do fotbalového oddílu Č.
Kostelce. Dva roky hrál za přípravku Sokola Zábrodí. Přejeme hodně úspěchů v novém
působišti.

Soustředění Ml. a St. přípravky Sokola Zábrodí se uskutečnilo ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2016
v Jívce u Stárkova. Strávili jsme čtyři pěkné dny v příjemném přírodním prostředí penzionu
Jívka. Naším hlavním záměrem bylo připravit hráče na turnaje, které nás čekaly v jarní části
soutěže. Proto jsme zaměřili naše úsilí na fyzickou přípravu dětí, k čemuž nám kopcovitý terén
ideálně vyhovoval. Ve večerních hodinách měly děti k dispozici bazén, kde si to společně pěkně
užily.
V neděli proběhlo vyhodnocení celé akce a příprava na odjezd domů. Velké poděkování
všem, kteří se na této akci podíleli a panu vedoucímu penzionu v Jívce za vzornou kuchyni.
Závěrečného turnaje Ml. přípravky pořádaného 11. 6. OFS Náchod se zúčastnily všechny
oddíly okresu Náchod. Naše družstvo postoupilo do finále proti silnému soupeři – TJ V. Poříčí.
Po vyrovnaném zápase obou stran jsme nakonec nešťastně prohráli a skončili na perfektním 2.
místě. Hráči zaslouží pochvalu a stejně tak trenéři týmu Jirka Brož a Hana Vacková.

Starší přípravka Sokola Zábrodí se umístila v okresní soutěži 2015/16 na pěkném 3. místě.
Celkem odehrála 36 zápasů (viz. tabulka). Děkuji hráčům za přístup a nasazení v zápasech.
Složení týmu: Prouza P., Litoš M., Cvrkal J., Cvrkal M., Ilkovič J., Erber M., Míl M., Špelda T.,
Tuček T., Nývlt N., Oždian J., Cvrkalová R., Matějovicová N., Tučková B.
Naše družstvo starší přípravky se též zúčastnilo turnaje pořádaného 12. 6. OFS Náchod.
Celkem bylo přihlášeno 7 týmů. Výsledky oddílu St. přípravky:
Zábrodí – Police n. M. Vosy 2 : 0
V. Poříčí
2:1
Provodov
1:0
Hronov
3:1
Police n. M. Real 1 : 1 ( penalty 0 : 1 )
N. Město n. M.
1:2
Postoupili jsme do finále a hráli o 1. místo. Naše družstvo skončilo opět na druhém místě a
můžeme být zase velice spokojeni. Dosáhli jsme pěkného výsledku. Poděkování patří trenérům
Jiřímu Matějovicovi a panu Milanu Nývltovi.

Ml. žáci Sokol Zábrodí – okresní přebor
První část soutěže proběhla ve dvou kolech systémem každý tým s každým. Náš tým se
umístil na 2. příčce a postoupil do bojů o 1. - 4. místo. S Velkým Poříčím jsme soupeřili o 1.
místo. Ač jsme obsadili celkově v závěru soutěže 2. místo, jsme s výsledky spokojeni a
poděkování patří jak hráčům, tak i trenérům – Petru Havlíčkovi a Petru Duchatschovi.
1. kolo: SK Babí – TJ Sokol Zábrodí
1.- 4. místo 0 : 11
Míl R. 5, Mareček T. 2 , Levý L. 2, Duchatsch O. 1
2. kolo: Sp. Police n. M. - TJ Sokol Zá
0:8
Míl R. 4, Mareček T. 1, Levý L. 1, Kalužný D. 1, Svoboda Š. 1
3. kolo: TJ Sokol Zá - Velké Poříčí
4:7
Míl R. 3, Mareček T. 3
4. kolo: TJ Sokol Zá – SK Babí
5:1
Míl R. 1, Mareček T. 1, Posnar J. 2, Hrudka T. 1
5. kolo: TJ Sokol Zá – Sp. Police n. M.
10 : 1
Míl R. 4, Mareček T. 2, Posnar J. 1, Hrudka T. 2, Levý L. 1
6. kolo: Tj Velké Poříčí – TJ Sokol Zá
2:5
Míl R. 4, Posnar J. 1

Muži. V základní části soutěže se muži umístili na čtvrtém místě. Náš tým postoupil mezi
čtyři mužstva, která se utkala o postup do Okresního přeboru systémem každý s každým
dvoukolově. V této soutěži o postup se nám moc nedařilo, v začátku byla vysoká nemocnost a i
přístup některých hráčů nebyl úplně férový. Někteří v týmu i ukončili svou činnost. Umístili
jsme se celkově na 3. místě.
Od 1. 6. je v platnosti nový přestupový řád. Končí možnost hostování i střídavých startů.
Jsou v platnosti pouze přestupy za tabulkové ceny. A nejsou to malé částky.
Z mládeže přestupují: do Náchoda - Balcar Jiří, Cvrček Adam
do Č. Kostelce - Dlauhoweský Adam, Matějovic Tomáš, Nývlt Nevio
do H. Králové - Třebše - Duchatschová Jana, Havlíčková Lucie
Barbora Tučková svoji činnost v oddíle ukončila.
Do družstva Mužů Zábrodí přestoupili z Náchoda: Rompotl T., z Červeného Kostelce: Balcar
D., Dvořák J., Janko L., Janko M. a Rejthar J., ze Rtyně: Pěkný D., z Babí: Parničan M.
Svou činnost ukončili tito hráči: Bořek M., Frinta O., Habr J. a Rainet R.
Ročník 2015/16 nám končí a můžeme říci, že pro mládež byl velice dobrý a úspěšný. Mladší
přípravka skončila na 3. místě v základní části, v turnaji OFS na 2. místě, St. přípravka na 3.
místě v základní části, v OFS též na 2. místě. Ml. žáci se umístili na 2. a tým Mužů na 3. místě.
Družstvo Mužů Sokolu Zábrodí postupuje do soutěže Okresního přeboru. Vracíme se do této
soutěže po deseti letech. Přejeme hodně úspěchů.

V pátek 24. 6. jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli na večeru k ukončení fotbalové sezóny
2015/16. Při této příležitosti proběhlo slavnostní předání poháru za 2. místo týmu Ml. žáků
předsedou okresního FS panem Petrem Vítkem do rukou kapitána Richarda Míla. Též jsme se
rozloučili s nadějnými hráči přestupujícími do jiných klubů.

Přípravka s rodiči

Poděkování L. Havlíčkové aj. Duchatschové

Příprava špekáčků

Předání poháru Ml. žákům za 2. místo

Poděkování Nevio Nývltovi

Rodiče

Rád bych poděkoval všem firmám, které náš oddíl podporují peněžními i věcnými
dary a propagačním materiálem. Děkujeme OÚ Zábrodí, firmě pana Radima Cvrkala,
CE-ING, Jana Čejchana, TF Press H. Rybníky, Silvagro, Semet Č. Kostelec, OD Impro
Zábrodí a Saargummi Č. Kostelec.
Děkujeme všem trenérům a asistentům, kteří se svědomitě a s nevšedním nasazením
starají o mládež Sokola Zábrodí.
Tabulka Ml. přípravka
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rk.
1

Družstvo
TJ Velké Poříčí Berani
AFK Hronov - Vlčáci
Sokol Zábrodí
Sokol Velká Jesenice
SK Babí
Sl. Broumov - Draci
Sokol Provodov
FK Náchod Gepardi
TJ Velichovky
TJ Č. Kostelec
AFK Hronov - Lišáci
TJ Velké Poříčí Medvědi
Sl. Broumov - Vlci
Spartak Police n. M.
FK Náchod Pumy

Záp.
36
36
36
36
36
36
36
36
36
18
18
36
18
36
18

Skóre
400:94
312:124
299:139
262:142
216:165
230:201
199:247
157:246
142:258
66:134
87:97
128:282
70:98
58:299
44:144

+
34
33
28
27
22
19
12
12
12
8
7
7
6
3
3

Tabulka celková St. přípravka
Družstvo
Záp.
+
0
TJ Velké Poříčí
36
28
0
8

Body
103
99
84
81
67
56
38
36
35
24
22
22
19
9
8

Skóre
218:90

Body
86

2

MFK Nové Město n. M.

36

25

0

11

240:138

75

3
4
5

Sokol Zábrodí
TJ Spartak Police Real
AFK Hronov

36
36
36

23
19
19

0
0
0

13
17
17

190:118
136:115
143:126

71
55
53

6

TJ Spartak Police Vosy

36

16

0

20

135:168

52

7

Sokol Provodov

36

8

0

28

79:180

23

8

TJ Spartak Police/Machov

36

6

0

30

86:292

17

Skóre
32:11:00
43:11:00
5:29
4:33

Body
34
33
17
15

Rk.
1
2
3
4

Tabulka celková o 1. – 4. místo
Družstvo
Záp.
+
0
TJ Velké Poříčí
6
5
0
1
TJ So Zábrodí
6
5
0
1
Sp. Police n. M.
6
1
0
5
SK Babí
6
1
0
5

Za sportovní oddíl Jiří Matějovic

TANEČNÍ VEČERY
V HORNÍCH RYBNÍKÁCH
Zveme Vás na taneční večery. Pro všechny, kdo se chtějí bavit a
naučit se (nebo oprášit zapomenuté) základy společenských tanců.
Jedinečná příležitost, kde si můžete zatančit všechny známé
společenské tance, jako např. waltz, foxtrot, tango, valčík, polku, blues,
rumbu, cha-cha, jive a další… Chcete se připravit na plesovou sezónu a
sejít se s přáteli nad sklenkou vína.
Tak právě pro Vás je tu další z cyklu tanečních večerů!
Kdy: od 16. září 2016 (1x za 14dní) pátek od 20.00hod.
Kde: Obecní úřad v Horních Rybníkách
Informační schůzka 2. září od 19.00 hod. v sále OÚ
Společenské oblečení neformální
Hudba reprodukovaná
Vstupné dobrovolné

Těší se na Vás manželé Formanovi
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: mirkaformanova@seznam.cz tel. 731408900

Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod:
So 2. 7. od 14 hod.Hudební festival Na Ostrovech, folk a country, areál občerstvení Na
Ostrově
So - Ne 9. - 10. 7. Dobrošovské dřevobraní, dřevořezbářské sympozium, Pevnost Dobrošov
So 16. 7. v 13 hod. Pivobraní - Masarykovo nám., V. ročník slavností piva, degustace,
prezentace piv 10 pivovarů, hudební program: Wohnout, Turbo, Komunál,
Heebie Jeebies, Tři sestry banditos, Koletova hornická hudba
So - Ne 13. - 14. 8. Svatovavřinecká pouť, Masarykovo náměstí, vystoupí: Hana Křížková,
Tomáš Savka, Martin Maxa, Leona Machálková a skupina ProRadost
So 20. 8.
Se starostou do pevnosti, netradiční prohlídka prostor Pevnosti Dobrošov
So 3. 9.
X. Náchodské Kuronské slavnosti, akce pro celou rodinu s řemeslnými
trhy, koncerty, ve 20 hod. vystoupení Moniky Absolonové
Divadlo J. Čížka:
Pá 26. 9.
Muž roku, vyhlášení výsledků soutěže, Mě divadlo J. Čížka
So 27. 8.
Den dobrých skutků, charitativní akce, Mě divadlo J. Čížka Divadlo
Čt 29. 9.
J. Škvorecký: Zbabělci, Divadlo P. Bezruče Ostrava
St 19. 10.
Koncert J. Suchého a J. Molavcové s orch. Divadla Semafor, ppr. od 16. 6.
Čt 3. 11.
Koncert Eddie Stoilow: Jupiter Tour 2016. koncert na stání
So 12. 11.
Koncert R. Műllera: To nejlepší Tour 2016. ppr. od 20. 4., 690, 670, 650 Kč
Po 28. 11.
Adventní koncert Spirituál Kvintetu pro Domov sv. Josefa, vstup. 250 Kč
GVUN: do 4. 9. Václav Malina – Od imprese k abstrakci, výstava plzeňského malíře (1950)
do 4. 9.
Vendula Chalánková – Ilustrace. Z cyklu umělci do 40 let. Všestranná
autorka,známá především cynickými komiksy na tři políčka a knihami pro
děti. Představí se souborem třiceti pěti ilustrací lidových písní dovznikajícího
zpěvníku pro Kühnův DS
Červený Kostelec:
Pá - So 1. - 2. 7. Červenokostelecká 100, sokolovna, více na www.kct.cervenokostelecko.cz
St 17. 8.
Čechomor – koncert folkové skupiny, přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
17. - 21. 8.
Mezinárodní folklórní festival Červený Kostelec, přírodní areál divadla
Prodejní zahrada Trees:
So 30. 7.
Jiří Stivín jazz. koncert, multiinstrumentalista, skladatel, hudební
improvizátor.V průběhu srpna budou probíhat koncerty a výstava k příležitosti
5. výročí znovuotevření tohoto zahradnictví. Pěstování sadby i kultury –
fotografie z historie, stavby a kulturní současnosti zahradnictví, vernisáž v pá
5. 8. v 17 hod.
Zahraje Emerich Drtina a &.
So 27. 8.
Martin Kratochvíl a Tony Ackerman a Imram Musa Zangi. Unikátní
spojení tří legendárních jazzmenů z ČR, USA a Íránu – vynikajícího
klavíristy, brilantního kytaristy a výborného bubeníka, kteří spolupracují od
konce 80. let a snoubí své národní hudební prvky se společnou nespoutanou
jazzovo improvizací
Kemp Brodský: Pá – Ne 5. - 7. 7. Vodnické slavnosti, www.campbrodsky.cz
Hronov:
Pá 15.- 17. 7.
Hronovská pouť
Pá 29. 7. - 7. 8.
Jiráskův Hronov, 86. ročník festivalu amatérského divadla s účastí
zahraničních divadelních souborů. Náplň hlavního i doprovodného programu
bude známa kolem 11. 7. info na www.kulturahronov.cz
Rtyně v Podkrkonoší:
So 6. 8.
Nota 2016, 24. ročník festivalu folkové a bluegrassové a country hudby na
nádvoří Rychty, Den města Rtyně v Podkrkonoší,www.kultura@mestortyne.cz
Česká Skalice:
Út 5. 7.
Summer X Fest Tour 2016, ATC Rozkoš
Pá 8.- 10. 7.
Tropická charitativní pouť u restaurace Tropical, www.tropical.cz
So 16. 7.
VII. Ratibořické nokturno, více na www.zamek-ratiborice.cz
So 13. 8. ve 13 hod. Automobiloví vetráni a Swing sextet v Ratibořicích, zámek Ratibořice

Za poklady Broumovska - XI. ročník
X. ročník festivalu zapoklady.cz v loňském roce navštívilo během 10 koncertů více než 3
700 posluchačů, kteří přispěli na péči o kostely na dobrovolném vstupném částkou 220 000 Kč.
Všem, kdo přispěli, děkujeme. Všechny koncerty probíhají vždy v sobotu od 18 hodin:
So 2. 7. Otovice, kostel sv. Barbory, hrají Stipendisté Akademie komorní hudby Villa Musica
Jan Fišer housle, Uli Witteler violoncello
So 9. 7. Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Duo du Réve, Jana Jarkovská flétna, Bohumír Stehlík klavír
So 16. 7. Vernéřovice, kostel sv. Michaela, Bennewitzovo kvarteto
So 23. 7. Horní Adršpach, kostel Povýšení sv. Kříže
Monika Knoblochová virginal, cembalo, Kristina Fialová, viola
So 30. 7. Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina, Aleš Bárta varhanní recitál
So 6. 8. Božanov, kostel sv. Máří Magdalény, Musica Braunensis (komorní seskupení, zpěv)
So 13. 8. Vižňov, kostel sv. Anny, Kerry Turner lesní roh (USA), Jana Goliášová klavír
So 20. 8. Šonov, kostel sv. Marka, Trio Arundo a Karel Dohnal
So 27. 8. Heřmánkovice, kostel Všech svatých, Laureáti mezinárodní soutěže Concertino
Praga: Filip Zaykov housle, Adam Riethof klarinet, Mart. Chudada klavír, mladiství
interpreti
So 3. 9. Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha, smyčcové kvarteto Celebration Mass Karla
Růžičky, zpívají: Kühnův smíšený sbor (Karel Vorlíček) a sólisté K. Růžičky: M.
Šrůmová soprán, K. Růžička klavír

Zubní pohotovost
2. 7.

MUDr. J. Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

3. 7.

MUDr. B. Rysnarová

Burdychových 325, Č. Kostelec

491 463 237

5. 7.

MUDr. Jana Šťovíčková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 423 748

6. 7.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 852 850

9. - 10.7.

MUDr. Alena Zdražilová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 427 548

16.-17.7.

MUDr. Tomáš Žďárský

23.-24.7.

MUDr. H. Ansorgová

Náchodská 240, Dolní
Radechová
Sokolská 317, Červený Kostelec

30.-31.7.

MUDr. R. Čábelková

Jiřího z Poděbrad 937, Hronov

491 482 911

6.-7.8.

MUDr. M. Doležalová

Komenského 72, N. Město n.M

491 472 923

13.-14.8.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10, N. Město n.M.

491 472 721

20.-14.8.

MUDr. B. Grummichová

Studnice 31

491 422 104

27.-28.8.

MUDr. Blanka Hulánová

Smetanova 144 N. Město n. M.

491 428 502

3.- 4. 9.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

10.-11.9.

MDDr. Michal Jánský

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

17.-18.9.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

24.-25.9.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

28. 9.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 852 850 777 905 047

1.-2. 10.

MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 428 885

491 424 322
491 462 800

Čertovina mystická.
Proč se říká Čertovina.
Masopust, ten nejveselejší ze všech svátků v kalendáři, se za starých dob slavil v každé vesnici.
Historku z masopustního veselí na Čertovině vypráví následující pověst.
Masopustní tancovačka má prý končit o půl noci před popeleční středou. V čertovinské hospodě
se však často stávalo, že lidé chtěli tancovat i daleko přes půlnoc, a proto přepláceli muzikanty,
aby hráli dál. Talíř před nimi byl stále plný peněz, a tak muzikanti hráli a hráli.
Jednou zase byla popeleční středa a bylo už daleko po půlnoci, když na dvoře hospody zastavily
tři černé kočáry. Táhli je černí koně a v každém z kočárů seděli dva černí páni. Ti vzápětí vešli
do sálu, kde se pustili do tance, nad nímž však všichni přítomní vrtěli hlavou. Tanečníci byli
hned v jednom koutě, hned zas ve druhém, spíš se vznášeli, než šlapali po zemi, a tak jich bylo
všude plno. Ostatní tancující pomalu odpadali, protože jejich tempu nestačili, anebo byli těmi
podivnými tanečníky z kola vystrčeni. Černí páni stále zvyšovali tempo, avšak co chvíli některý
z nich přitančil k talíři s penězi pro muzikanty a tu do něj bouchl, tu strčil, takže si muzikanti
dělali naděje, že na talíři stále přibývá peněz. Všichni se už viděli, jak se o peníze dělí. Na druhé
straně se některým z nich honily hlavou všemožné úvahy o těch divných pánech i obavy, co bude
dál. Nakonec trumpetista Hozák řekl: "Hoši, hrajte pořád dál, ale radši se ani moc nerozhlížejte,
ať se děje, co se děje!" Ostatní poslechli a hráli, ani se
nedívali na noty, až postupně samou únavou i
strachem usnuli. Když nehrála hudba, lidé se začali
trousit domů, a tak už ani neviděli, jak všem
muzikantům začaly z rukou vypadávat nástroje. Spali
až do rána, ale jak se probudili, hnali se nejdříve k
talíři s penězi. Jejich překvapení však bylo nemilé,
nebyla na něm ani jedna mince, byl plný koňských
homolek. Od té doby se vesnici začalo říkat Čertovina,
protože ti černí páni prý byli čerti.
Hospoda na Čertovině (dnes čp. 1) byla místem kde se stále něco dělo. Známá je pověst
o hospodském Kozákovi a jeho spolupráci s generálem Laudonem, za kterou dostal jako odměnu
kapesní hodinky. Generál Kozáka zachránil, když byl uvězněn za
pašeráctví, před šibenicí. Kozák
musel postavit šibenici u hospody
jako připomínku své nekalé
činnost. Později byla šibenice
nahrazena
křížem
umístěným
naproti hospodě, na tomto místě
mezi dvěma starými lipami u
požární zbrojnice stojí kříž dodnes.
V hospodě se často tancovalo a popíjelo. Jedna
z historek vypráví o dvou čeledínech. Při odchodu z veselé
zábavy jeden z nich urazil ruku Kristovi na kříži naproti hospodě a druhý mu přitom pomáhal.
V průběhu dalšího roku první přišel o ruku a druhý těžce onemocněl.
Velká stavba čp. 3 Samlerův statek je také obestřena několika tajemstvími, která vždy
vzbuzovala pozornost. Vypráví se o tom, že odtud vedla chodba až do náchodského zámku.
Nebylo to však ze sklepa, jak bychom se mohli domnívat, ale vypráví se o tom, že vchod do
chodby byl u sochy svaté trojice, dříve tam byla malá vodní nádrž obložená kamenem. „Trojice“
byla při její rekonstrukci přemístěna dál od silnice a pozůstatky rybníčku jsou zasypané.

Pozůstatky chodby se však nikdy žádné nenašly.
S pravděpodobností hraničící s jistotou jde jenom o pověst.
Tajemnou částí čp. 3 je rozsáhlý sklep, pod levou částí
budovy s vodní nádržkou, ve které se stále drží voda a jeho
základy sahají až do hloubky tři a půl metru. Jsou tam prý
zazdění čerti. Pamětníci ale znají ještě jinou pověst. Ze
sklepa jednou za sto let vychází černá paní s černým
psem, která je skrytá za jednou ze zdí sklepa. Jejím úkolem
je ve špatných časech chránit obyvatele domu před zlem.
Záhadou je, proč je sklep jen pod jednou částí domu, ale
okénka do sklepa jsou po celém obvodu domu. Právě v této části má být skrytý poklad, jehož
hledání je spjato s velkým nebezpečím pro ty, kdož se o to pokusí. Majitelka paní Šolcová, která
prodala dům Samlerovým, vyprávěla, jak šla na trh do Hronova, ale cestou ji cosi pudilo zpět.
Vrátila se a doma našla dva čeledíny, kteří hledali poklad, jakoby nevěděli, že jim hrozí velké
nebezpečí. Oba do roka těžce onemocněli. Samlerovi při koupi statku v roce 1926 museli
Šolcom podepsat, že poklad hledat nebudou, aby to nepřineslo neštěstí. V podzemí statku něco
mohlo být. Na dvoře byla oblast, na které se koně chovali nervózně a neradi na ni vstupovali.
Při přejezdu žebřiňákem s koly okovanými obručemi to znělo, jako by se pod ním nacházel
nějaký dutý prostor.
To jsou pověsti o pravděpodobně nejstarší části naší vesnice
–Čertovině. Podle starousedlíků se tato „čtvrť“ rozkládá jen kolem
křižovatky a patří do ní pouze první tři čísla popisná a jejich okolí.
Vše ostatní jsou Horní Rybníky.

PŘEVZATO ODJINUD
Blíží se čas volných dnů a tak přijměte tipy na výlety:
CHKO Labské pískovce byla vyhlášena 27. června 1972, leží v okrese Děčín a Ústí nad Labem.
Rozloha činí 245 km2.
Labské pískovce jsou erozí modelovanou krajinou, která vznikla v druhohorách v době křídové
(zhruba před 100 miliony lety). V moři, které tehdy zasahovalo na toto území, se vytvořilo
několik set metrů mocné souvrství písčitých usazenin. Následným zpevněním vznikly pískovce.
Když moře ustoupilo, bylo pískovcové souvrství rozlámáno soustavou zlomů způsobených
vulkanickou činností, probíhající zejména v sousedním Českém středohoří. Po další miliony let
byla krajina modelována nejrůznějšími erozními vlivy. Významnou úlohu v tomto procesu měla
řeka Labe a její přítoky. Na vzhledu krajiny se rovněž podílejí vyvřelé horniny, vzniklé pod
někdejším povrchem a postupně odkrývané erozní činností.

Kaňon na Labi
Na území CHKO Labské pískovce nalezneme velké množství geomorfologických jevů vázaných
na pískovcový fenomén. Dokonale modelované je skalní město Tiské stěny, unikátní je mohutný
kaňon řeky Labe, pozornost si zaslouží Pastýřská stěna, Stolová hora, Vysoký Sněžník, různé
hřbety, skalní věže, drobná skalní okna, výklenky, jeskyně apod.
S geomorfologickou členitostí území úzce souvisí i mimořádně pestré klimatické a zejména
mikroklimatické podmínky. V hlubokých údolích dochází k teplotním zvratům, kdy nejnižší
polohy jsou nejchladnější s typickou horskou květenou a zvířenou a naopak vyšší polohy
skalních plošin a okrajů jsou osídleny
Květena zdejší oblasti je ovlivňována především geologickým podložím, členitostí terénu,
doznívajícím přímořským klimatem i činností člověka.
Na skalních okrajích a plošinách se zachovaly reliktní bory s vřesem obecným, brusinkou,
borůvkou a metličkou křivolakou. Ve studených roklích najdeme přirozená smrková
společenstva, doprovázená nejen kapradinami (např. žebrovicí různolistou, mechy a lišejníky, ale
i devětsilem bílým, čípkem objímavým. Zdejší raritou je výskyt kapradiny vláskatce tajemného,
která se zde množí pouze vegetativně.

Mimořádný botanický význam mají rašeliniště, ačkoliv svojí rozlohou zaujímají nepatrnou část
CHKO. Typickými rostlinami těchto stanovišť jsou rojovník bahenní, vlochyně bahenní, klikva
bahenní, suchopýr pochvatý a řada mechorostů, zejména rašeliník a ploník.
Na podmáčených mokřadních a slatinných loukách najdeme mokřadní společenstva, jejichž
typickými představiteli jsou prstnatec májový a vachta trojlistá.

Rojovník bahenní
Fauna v Labských pískovcích měla původně téměř výhradně lesní charakter. Aktivity člověka
umožnily vznik nových biotopů, které zpestřily původní lesní faunu o druhy vázané na pole,
louky či lidská sídliště. Současná krajina tak nabízí pro živočichy řadu stanovišť od přirozených
až po zcela podmíněné činností člověka.
Nalezneme zde rozsáhlé lesní porosty, rozmanitou zemědělskou krajinu i vodní toky lidskou
činností málo ovlivněné či zcela nedotčené. Vlivem negativního působení člověka došlo však k
vyhubení řady druhů (např. medvěda, vlka, tetřívka, kočky divoké). Vzácně se objevuje rys.
Z hlediska druhového bohatství ryb patří k nejvýznamnějším tokům řeka Labe, kde se vyskytuje
více než čtyřicet druhů.
Z doložených 16 druhů obojživelníků se běžně setkáme s ropuchou obecnou, skokanem
skřehotavým či mlokem skvrnitým . Byl zde prokázán výskyt 8 druhů plazů - užovky hladké,
zmije obecné, ještěrky živorodé či slepýše křehkého.
Bylo zjištěno hnízdění u více než 100 druhů ptáků. Pravidelně zde vyvádí své mladé čáp černý a
od poloviny devadesátých let minulého století opět i sokol stěhovavý. Hnízdění bylo potvrzeno u
sedmi druhů sov. V posledních letech je na spáleništích pozorován lelek lesní. Početná je
populace ledňáčka říčního.
Zatím zde bylo nalezeno přes 50 druhů savců. Na řece Labi se můžeme znovu setkat s bobrem
evropským a vydrou říční. Bylo zde zjištěno 16 druhů netopýrů. Z velkého množství
bezobratlých zde žijících lze jmenovat např. velevruba malířského, otakárka fenyklového,
nosorožíka kapucínka.
Většina zdejších tradičních domů nese znaky severočeské lidové architektury svědčící o síle
tradice a citu pro přírodní prostředí. Pro zdejší lidovou architekturu je typické použití dřeva,
kamene (pískovce) a dalších přírodních materiálů, skloubení technologie hrázděných a
roubených stěn a také snad již od 16. století se objevující venkovská patrová zástavba.

Charakteristickým místním stavebním prvkem je podstávka sloužící k rozložení váhy patra nebo
krovů domu.
V domě se zrcadlí způsob obživy, majetkové poměry a společenské postavení jeho obyvatel.
Určité stavební odlišnosti napoví, že před sebou máme bývalou hájovnu, lesovnu, mlýn, pilu,
statek nebo školu.

Dům v Jetřichovicích
Na stavbách obdivujeme uměleckořemeslnou práci. Zdobení štítů, pavlačí, podstávek, oken a
dveří je odrazem slohové architektury a stylově navíc často vymezuje menší okrsky jako
například Krásnolipsko nebo Jetřichovicko.
Pro mimořádné architektonické, urbanistické a krajinářské hodnoty byly osady Kamenická Stráň
a Vysoká Lípa v roce 1995 prohlášeny Ministerstvem kultury ČR vesnickými památkovými
zónami.
Kromě lidské činnosti, která je na první pohled zřejmá, po sobě člověk zanechal v krajině i řadu
křížků, kapliček, pomníčků a jiných menších objektů, které souhrnně nazýváme drobné památky.
Mezi drobnými památkami sotva najdeme dvě stejné, tak různorodé je jejich provedení. Jsou
dokladem dovednosti generací místních řemeslníků. Jelikož je základní stavební horninou oblasti
pískovec, je logické, že odedávna sloužil jako dostupný a snadno opracovatelný materiál pro
jejich zhotovování. Drobné památky stojí při cestách, na křižovatkách, na prostranstvích
uprostřed obcí, jsou druhotně umísťovány na stavbách. Najdeme je roztroušeny nejen v
zemědělské krajině a v obcích, ale i uprostřed lesů, kde připomínají dřevorubecká či jiná neštěstí
spojená s hospodařením v lesích, nebo jsou vzpomínkou na úlovky vzácné zvěře. Vztahují se k
nim pověsti i legendy, pověrečná vyprávění, spoluvytvářejí místní názvy nebo slouží jako
orientační body v krajině.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Se školním rokem se rozloučíme perličkami ze školy a teď už hurá na prázdniny!

ZADÁNO DĚTEM

Vypočítej tyto příklady

Vybarvi si
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