Blahopřejeme k narozeninám
Červen
82 let
80 let
79 let
78 let
77 let
75 let
69 let
67 let
61 let

paní
pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan

MERTLÍKOVÁ Milena z Končin
VYHNÁLEK Karel z Končin
FILLA Jan z Horních Rybníků
STŘEDOVÁ Anna z Končin
MACHOVÁ Libuše ze Zábrodí
KRÁLOVÁ Jaroslava z Horních Rybníků
VOJTĚCHOVÁ Božena z Končin
JIRKA Ladislav z Končin
HORÁK Jiří z Horních Rybníků

Červenec
73 let
72 let
72 let
70 let
66 let
65 let
64 let

pan
pan
paní
pan
paní
pan
paní

WOLF Milan z Končin
FORMAN Karel z Horních Rybníků
NEUMANNOVÁ Anna z Končin
NAVRÁTIL Jaroslav z Horních Rybníků
FORMANOVÁ Magda z Horních Rybníků
PŘÍBEK Martin z Horních Rybníků
PŘÍBKOVÁ Ivana z Horních Rybníků

paní
pan
pan
pan
paní
pan

JIROUŠKOVÁ Marie z Horních Rybníků
KOLLERT Miloš z Horních Rybníků
VOLHEJN Pavel z Horních Rybníků
DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
HANUŠOVÁ Helena z Horních Rybníků
JIRÁSEK Václav z Horních Rybníků

Srpen
90 let
76 let
68 let
68 let
67 let
64 let

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné
zdraví,
spokojenost a klid do dalších let!
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Poděkování:
Děkuji Gábině Jirkové za vedení naší skupinky kondičního cvičení za uplynulé období.
Na pravidelných cvičeních jsme okusily aerobic, posilovací prvky i něco z jógy. Těší nás, že jsme
se scházely ve větším počtu než loni. O začátku podzimního cvičení budete včas informovány
mailem a prostřednictvím Zábrodského zpravodaje.
Za všechny cvičenky Jířa Ducháčová
Novomanželé Jiráskovi děkují všem přátelům a známým a také obecnímu úřadu za projevená
blahopřání k naší svatbě.
Manželé Jiráskovi, Horní Rybníky
Děkuji OÚ, jeho zástupcům, rodině, přátelům a sousedkám za krásné květiny, dárky a
blahopřání k mým narozeninám. Ještě jednou srdečně děkuji všem za milou návštěvu.
Ludmila Martinová, Končiny
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu, dárkový balíček a pěkné květiny k mým
narozeninám.
Anna Soumarová, Zábrodí
Děkuji srdečně rodině, přátelům a zástupcům OÚ Zábrodí za gratulace, věcné a květinové dary
k mým narozeninám.
Milada Wolfová, Končiny
Srdečně děkuji rodině, známým a zástupcům obecního úřadu za příjemnou návštěvu, gratulace,
krásné květiny a dárky k mým narozeninám.
Jaroslava Králová, Horní Rybníky
Děkuji Obecnímu úřadu a zástupcům OÚ, rodině, příbuzným a známým za dárky a projevené
gratulace k mému výročí.
Karel Vyhnálek
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Jaromírem Martinem. Děkuji za slova
útěchy, kytičky a za kondolenční listy.
Ludmila Martinová, Končiny

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 10. – 11. října 2014.
Dle § 27 ods.3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
je stanoven jeden volební obvod. Počet členů zastupitelstva je 7.
Počet podpisů na petici je dle § 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb., stanoven takto: pro nezávislé
kandidáty je minimální počet 25 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů 36 podpisů.
Podání kandidátní listiny. Dle § 21 odst. 3 zákona 491/2001 Sb., se kandidátní listiny podávají
Městskému úřadu v Červeném Kostelci a to nejpozději 5. srpna 2014 do 16.00 hodin.
Informace k volbám, vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice najdete na
www.zabrodi.cz .

2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Vítám Vás u čtení dalšího vydání Zábrodského zpravodaje. Školáci přinesli domů svá vysvědčení
a očekávané prázdniny jsou konečně tady. Pro mnohé z Vás nastal čas dovolených a odpočinku.
Dovolte mi, abych Vám v tomto letním čase sdělil několik informací.
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů na projekt vybudování mateřské školy a obecních bytů
proběhlo 19.6.2014. Rozpočtová cena za projekt který se nazývá „Snížení energetické náročnosti
objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“ byla projektanty
stanovena na 13,9 mil.Kč včetně DPH. Do vypsaného výběrového řízení bylo účastníky podáno
celkem dvanáct nabídek, z nichž nejnižší činila cca.10,5 mil.Kč včetně DPH.
Při kontrole nabídek výběrovou komisí byl zjištěn rozdíl v sazbách DPH uváděných jednotlivými
uchazeči.Toto bylo způsobeno nepřesností v zadávací dokumentaci, která umožňovala dvojí
výklad zadání.Po konzultaci s poskytovatelem dotace na výše uvedený projekt (3 mil.Kč
z Operačního programu Životní prostředí), bylo rozhodnuto, že výběrové řízení bude zrušeno a
musí být vypsáno znovu s opravenou chybou v zadávací dokumentaci.
Negativním efektem tohoto opatření je posunutí termínu vyhlášení výsledku výběrového řízení a
následná možnost uzavření smlouvy s vítězným uchazečem o 36 dní. Pro realizaci samotné stavby
a celého projektu je tento posun nevýznamný, neboť plánovaným termínem otevření MŠ je srpen
2015. V principu rčení, že vše zlé je pro něco dobré, lze předpokládat,že vítězná nabídka bude
v druhém výběrovém řízení nižší, než v řízení prvním. Výsledek bude znám 24.7.2014 po otevření
obálek s nabídkami.
Obec Zábrodí obdržela 13.6.2014 od Ministerstva pro místní rozvoj potvrzení o registraci akce
„Revitalizace zahrady u MŠ Horní Rybníky“. V rámci tohoto projektu vybudujeme nové oplocení
areálu MŠ včetně branek a vjezdové brány, sportovní hřiště, dětské hřiště s herními prvky,sedací
sety a odpadkové koše. Celková cena tohoto projektu stanovená rozpočtem je cca. 543 tis. Kč
z čehož obec uhradí ze svého rozpočtu 30% tj.cca.163 tis.Kč a dotace z MMR programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova 2014 je stanovena ve výši 70% tj. cca 380 tis.Kč. Realizace je
plánována na podzimní měsícíce tohoto roku.
Na začátku roku 2014 byla na základě předběžného dotazníkového průzkumu v obci Zábrodí
podána žádost o podporu akce nazvané „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí“.
Ministerstvem životního prostředí byla tato žádost posouzena a 20.6.2014 následovalo vydání
rozhodnutí o poskytnutí podpory tohoto projektu. Projekt byl sestaven na základě Vašeho
předběžného zájmu o kompostéry a dále byl do projektu zahrnut štěpkovač pro obecní využití a
propagační materiály viz. tabulka níže.
počet

Cena jednotka

Celkem bez
DPH

Celkem s DPH

Kompostér domácí malý

35

2 550,- Kč

89 250,- Kč

107 993,- Kč

Kompostér domácí velký
Štěpkovač
s příslušenstvím
Propagační materiály

50

6 450,- Kč

322 500,- Kč

390 225,- Kč

1

142 042,- Kč

142 042,- Kč

171 871,- Kč

500

25,- Kč

12 500,- Kč

15 125,- Kč

86

212 000,- Kč

566 292,- Kč

685 214,- Kč

CELKEM
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Celková hodnota projektu dle podané žádosti a následně schválené podpory je cca 685.000,-Kč.
Obec uhradí ze svých prostředků 10% tj. cca. 68.000,-Kč a dotace poskytnutá prostřednictvím
Ministerstva životního prostředí je stanovena ve výši 90% tj. cca.617.000 ,-Kč. Nyní musíme
provést výběrové řízení na dodavatele dle podmínek poskytovatele podpory a následně budou
kompostéry,štěpkovač a propagační materiály objednány.
V humanitární sbírce „Kola pro Afriku“ bylo na OÚ shromážděno 43 ks jízdních kol. Tato kola
budou předána obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku, která je opraví a společně s mnoha
dalšími přepraví potřebným dětem,kterým umožní cestu ke vzdělání.Sběrné místo v naší obci
zůstává dále otevřeno. Děkuji jménem obce Zábrodí všem, kteří přispěli do sbírky.
V další humanitární sbírce pořádané se sdružením ONKA na nákup potřeb pro rodiče a jejich děti
léčené na Klinice dětské onkologie ve FdN v Brně,byla sbírána víčka od PET lahví.Během sbírky
se nashromáždilo celkem 167 kg plastových víček což je cca.83.500 ks .Tato víčka byla předána
firmě EKO trade plus s.r.o., která za jeden kg uhradí na účet sdružení ONKA 6,-Kč .
Děkujeme občanům obce za přispění a zejména žákům ze ZŠ Komenského v Náchodě, kteří
nasbírali absolutně nejvíce .
Děkujeme trenérům a asistentům a hráčům fotbalových mužstev Sokola Zábrodí za úspěšnou
reprezentaci obce a blahopřejeme k výborným výsledkům v ročníku 2013/2014.
Děkujeme panu Josefu Maršíkovi za obětavé vedení knihovny v Zábrodí, kterou bohužel
zdravotních důvodů po letech opouští.

ze

Informace o kulturních a společenských akcích proběhlých v minulých měsících, které jsme pro
Vás společně s mnoha dobrovolníky a nadšenci připravovali najdete na dalších stránkách
zpravodaje ve vyčerpávajících reportážích paní Evy Lokvencové.
Přeji Vám krásné léto.
Jan Dlauhoweský – starosta obce

Zábrodí 11.7.2014
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Knihovna Horní Rybníky
Pozor, milé děti, knížky z knihovny k Vám letí!
Krásné knížky k přečtení půjčíme každé pondělí.
Máme tu na ukázku knížky plné obrázků.
Pohádky, co dobrý konec mají, něco do života Vám tak dají.
Nebo příběhy plné napětí, co do děje Vás zasvětí.
Knížku máme pro každého, smutného i veselého.
A ať sem nemusíte chodit samy, vemte s sebou táty, mámy.
Vyberou si tady taky, knih tu máme totiž mraky.
Těšíme se na Vás v knihovně každé pondělí
od 18,00 do 19,00 hodin.
Michaela Rýdlová a Matouš Demjanovič

Knihovna Zábrodí
Je otevřena každé pondělí do konce července od 17,00 do 18,00 hodin. V měsíci srpnu je
uzavřena. Od září bude otevřena každé pondělí od 18,00 do 19,00 hodin.

Sběrný dvůr o prázdninách
Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 26. 7. 2014 a 30. 8. 2014 od 8,30 do 10,00 hodin.

Mimořádná sbírka použitého ošacení
Ošacení můžete přinést dne 17. července 2014 od 9.00- 11.00
a 14.00 – 18.00 hodin na OÚ Horní Rybníky.

Zubní pohotovost
12.07. a 13.07.

MUDr. Helena Ansorgová

Sokolská 317, Červený Kostelec

491 462 800

19.07. a 20.07.

MUDr. Renata Čábelková

Jiřího z Poděbrad 937, Hronov

491 482 911

26.07. a 27.07.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10, Nové Město nad Metují

491 472 721

02.08. a 03.08.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

491 422 104

09.08. a 10.08.

MUDr. Blanka Hulánová

Smetanova 144 Nové Město nad Metují

491 428 502

16.08.a 17.08

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

23.08. a 24.08.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

30.08. a 31.08.

MUDr. Alois Vejmola

Palackého 20 Náchod

491 424 524

06.09. a 07.09.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 431 104

13.09. a 14.09.

MUDr. Miroslava Jirmanová

Komenského 48, Nové Město nad Metují

491 472 947

20.09. a 21.09.

MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové Město nad Metují

491 472 721

27.09. a 28.09.

MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 482 700
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Zakarpatská a Podkarpatská Ukrajina
V. ročník Malé cestománie
So 22. 3. 2014
Promítání a povídání nad snímky z Ukrajiny pana Libora Martínka z H. Radechové.
Pan Libor se rozhovořil o desetidenní
cestě na kolách, kterou s dobrou partou
dalších sedmi přátel podnikl v létě roku
2006 Zakarpatskou a Podkarpatskou
Ukrajinou. Jejich společné putování se
začalo ve vesničce Strilky – asi 30 km za
polskou hranicí, odkud jsme mohli
sledovat jejich trasu po někdy
asfaltovaných, jindy po prašných
cestách. Zde poskládali svá kola dosud
složená v zavazadlovém prostoru 9-ti
místného tranzitu. Nic nechybělo, a tak
se mohli vydat vzhůru řídce osídlenou
krajinou.
Od vesnice k vesnici jsme nabírali čím
dál tím více klidu, pohody a uspokojení z jízdy někdy i dost náročným terénem. Navštívili jsme
Bolechiv, Dolynu, Nadvirnu, Jaremču, Jasiňu, Rachiv, Dubove a Usť Čornu a v každé obci jsme
se setkali s pověstným místním milicioněrom, který většinou nedoporučoval nocovat mimo
vesnici. Ale vždy se nějaký skrovný přístřešek pro nenáročné nocležníky našel. Přívětivá
pohostinnost i vodka zdobily stůl cestovatelům každý večer a někdy i ráno. Ruská Mokrá a
Německá Mokrá tvořily trochu rozlehlejší vesnici s charakteristickou místní architekturou a dobře
zásobeným „magazínem“. Velmi skromné podmínky života lidí na Ukrajině sice nikoho
nepřekvapovaly, ale s obdivem jsme hleděli na partu nadšenců na terénních kolách, kteří se
v pohodové náladě a s nejnutnějším vybavením vydali na docela náročnou trať o vlastní dovolené.
Takhle si relax dovolené představuje asi málokdo z nás. Sedlo Komsomolsk je uvítalo deštivým
počasím a mlhou, která ne a ne ustoupit. Náročnou trať na horský masiv počasí vůbec
neusnadňovalo, ale kýženého vrcholu dosáhli všichni. Mlžný opar však ani na chvilku nedovolil
odkrýt pohled na rozlehlou krajinu pod nimi.
Nadšení z cesty zpestřil i malý cyklocross zařízený dvěma místními chlapci, kteří měli naši
partu vést bývalou cestou z vesnice k další nejbližší. Skupinka našich nezdolných fandů se musela
prodírat terénem, který připomínal spíše stezku neschůdným africkým deštným pralesem.
Nám známá vesnička Koločava, do které situoval děj své prozaické balady spisovatel Ivan
Olbrach o Nikolovi Šuhaji loupežníkovi, se nezdála být nikterak výjimečná. Možná někdo
z vesničanů příběh tohoto hrdiny z lidu znal a i místo, kde je pochován, ale každý by nás zavedl na
jiný konec vesnice. Pouť na kolách naše parta zakončila v obci Mižgirja. Příjemně unaveni,
patřičně vyrelaxovaní a spokojeni svorně vyčkali příjezdu kamaráda s tranzitem, který veškeré
vybavení, kola i účastníky akce pojmul do auta opět najednou.
Dík panu Liboru Martínkovi za pěkné povídání, autentické zážitky i navození sdílné atmosféry
z jejich společného putování. Výtežek této akce - cca 600,- Kč pan Libor věnoval obratem na
oslavu Dne dětí v Zábrodí. V závěru své prezentace a pro upřímný zájem zúčastněných, nás pan
Martínek pozval do Litvy na poloostrov Šaulai k městu Kurská Kosa, kde se nachází Hora křížů.
Milióny křížů všech rozměrů, tvarů a osobitého pojetí zde zdobí místní vrch, který se stal poutním
místem pro mnohé věřící i prosté návštěvníky. Zvláštní a všudypřítomné mrazení po těle není to
jediné, co si z tohoto místa budete odnášet. Na tuto horu byly přivezeny kříže i sochy z celého
světa.
Děkujeme členům SDH Zábrodí za zprostředkování tohoto zajímavého a podnětného setkání.
Jménem OÚ Zábrodí E.Lokvencová
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XIII. ročník Cestománie
Program letošního již XIII. ročníku pořadu
Cestománie se pochlubil opět novou nabídkou
cestovatelských témat. Milovníci cestování, přírody
i adrenalinových aktivit si mohli i tentokrát přijít na
své. OÚ Zábrodí děkuje hlavnímu organizátoru celé
akce panu Václavu Venclovi, dále panu Petru
Schnablovi, Petru a Martinu Šupichovým, Ivetě
Rakové, Vítu Lelkovi a dalším příznivcům
cestování za uspořádání této charitativní akce a za
příjemně strávenný podvečer.
Díky zájmu posluchačů mohl být výtěžek z akce
vybraný na dobrovolném vstupném a díky sponzorským darům ve výši 10.000,- Kč zaslán na
Diecézní charitu v H. Králové k zajištění výloh na roční školní docházku pro dvě indické děti –
Vincentha a Daniela – adoptovaných na dálku naším OÚ. Zbývající část výtěžku ve výši 1.242,Kč byla věnována na podporu Střediska rané péče TamTam Praha na podporu rodinám s dětmi se
závažným či kombinovaným postižením sluchu.
Letošní ročník Cestománie se započal vyprávěním paní Ivy Jungwirthové o Ázerbajdžánu – o
oblasti Náhorního Karabachu. Její cestování se začalo ve městě Stěpanakert. Následovalo město
Suši s tamní katedrálou. Dříve větší živoucí 40-ti tisícové město, nyní poloopuštěné,
polorozbořené chudě vyhlížející panelové městské torzo, jež je následkem letitého sporu mezi
Ázerbajdžánci a Arménci nejen o oblast Náhorního Karabachu. Město Suši, kde bývala plná
sídliště se školami, školkami, s obchodním centrem, divadlem, mešitou, domy kultury, kinem a
knihovnami, pulzující dopravou se během pár let vyhrocených rozepří mezi Azery a Armény stalo
žalujícím a bezprizorním panelovým rumištěm. Arménci byli z města i oblasti vyhnání a násilně
odsunuti. Nyní město čítá pouhých 5 tisíc obyvatel, kde fungují pouze služby. Z dob minulých tu
zbyl pouze mostek ze 14. – 15. století, v celé oblasti polorozbořené mešity a palírny moruše.
Tamní tutovka je podávána při všech příležitostech.
Jako balzám na duši působilo následující vyprávění o Madeirských levádách Petra Šupicha.
Pan Šupich nám přiblížil tento kout světa v Atlantickém oceánu jako oázu klidu, přírodních krás,
relaxační turistiky a odpočinku.
PhDr. Iva Jungwirthová nám v přestávce mezi reportážemi z cestování popsala úlohu organizace
TamTam – práci s dětmi v rané a středně rané péči. Poté se rozhovořila o své práci a promítla nám
krátký zajímavý dokument o práci s dětmi a diagnostických metodách při upřesňování rozsahu a
závažnosti jejich sluchového postižení.
Argentinu a samotné Buenos Aires, které je sedmkrát větší než Praha, nám ve svém vstupu
představila paní Iveta Raková. Hlavní město Buenos Aires je nejpravidelnějším městem na světě co
se týče systému komunikací, zástavby, sítě dopravy, ulic a křižovatek, rozvrstvení stavebních celků
a městské architektury. Má nejširší ulice na světě a říká se, že Buenos Aires nikdy nespí.
Turisticky, ani po stránce historické a architektonických zajímavostí nemá město moc co
nabídnout, ale Argentinci milují parky, korza a „skákací fotky“. Rozlehlé parky, aleje platanů,
koloniální domy, čaj máté, restaurace, herny, obchody, delta řeky Paraná, neutuchající dopravní
ruch, třídiči pouličního odpadu a všudypřítomní lidé.
Opusťme nyní město se 16 miliony obyvatel a vydejme se do And. Budeme muset okusit i lístky
koky kvůli bolesti hlavy z převýšení při výstupu do hor, ale odměnou nám bude město Salta, které
je vzdálené jen 24 hodin od hlavního města. Zde najdeme solné pouště známé i z Bolívie.
Navštívíme vodopády Kwasu v národním parku, vodopády Ďáblův chřtán a shlédneme zajímavé
skalnaté útvary u hranic s Chile, kraj Mendoza – známou vinařskou oblast a další pozoruhodné
krásy krajiny Argentiny.
Petr Schnabl – majitel Knihkupectví KIWI a jeden z hlavních sponzorů této akce - nám přiblížil
jedny z největších úspěchů československého horolezectví – výstup na vrchol Dhaulágiri ( 8 167
m ) na jaře roku 1984. Následný vzpomínkový trek kolem této hory s 20-ti letým odstupem nám
společné se vzpomínkami, záběry a reáliemi prezentoval nelehkou trať
kolem této „Bílé hory“ s jejími přírodními krásami i nebezpečnými úseky.
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Příjemný prožitek z celého podvečerního programu završilo v přestávce vylosování vítězů
oblíbené vědomostní divácké soutěže s nezbytnými hodnotnými cenami pro vítěze, které věnovali
sponzoři Cestománie – Knihkupectví KIWI, Primátor a Northface. Hlavní cenou byl batoh
NorthFace.
Po přestávce ve večerním programu vystoupil znovu pan Martin Šupich s tématem o Ski
freeridingu ve Val d´Aosta pro ty nejotrlejší lyžaře, kteří holdují vysokohorskému free sjezdu na
lyžích. Krásné, atraktivní, osvobozující a neskutečné. Adrenalinový sport, který Vás zvedne ze
židle. Aktéři: Petr Šupich, Martin Šupich, Christian Cesa a Vlasta Pazourková.
V závěru večera se s námi podělil o své vyprávění z cyklistické cesty do Santiaga de
Compostela pan Vít Lelek.Toto poutní místo je jedno ze tří – po Římě a Jeruzalémě, které by rádi
věřící křesťané ve svém životě uskutečnili. Z této náročné cesty si pan Lelek zvaný Čolek přivezl
kromě zážitků a tvrdého vysokohorského tréninku v nepříliš příznivém počasí i 4 000 snímků a
průkaz poutníka ze Samino de Santiago. Vydal se z Červeného Kostelce přes Rakousko podél
Innu do Insbruku, přes Alpy do Švýcarska po Svatojakubské cestě. Za 78 dní své cyklopouti najel
8 136 km. Navštívil pověstnou katedrálu v Loussane, namířil si to přes Ženevu do Francie podél
Rhóny, podivoval se nad množstvím atomových elektráren, obdivoval vápencové útvary a míjel
vápencové lomy. Město Avignon ho uvítalo památkami po Římanech, Avignonským mostem,
muzeem Salvadora Dalli … Konečně Barcelona, klášter a hora Mont Serat, Valencie, větrné
elektrárny na španělské náhorní planině, bezlidnaté neúrodné oblasti a úžasná neuvěřitelně
červená půda. A konečně i pěkné počasí. Královské město Toledo – jedno z nejkrásnějších měst
Evropy, olivové háje, divoké koně, zasněžené hory Portugalska, starobylá města a všude
podobizny a sochy Dona Quichota a jeho věrného sluhy Sancho Panzy – literárních i filozofických
symbolů Portugalska. Mušle, znak křesťanského poutníka, jej provázela i k nejzápadnějšímu cípu
Evropy, kam zavítal v minulosti i náš všestranně vzdělaný český panovník Jiří z Poděbrad a i
současník pan Vít Lelek. Jeho cesta zpět už nevedla hornatou částí Evropy, nýbrž krásnými a
vlídnými přímořskými oblastmi Portugalska, Španělska a Francie.
Děkujeme firmám které akci podpořily:TF PRESS s.r.o., SILVAGRO s.r.o,Miloslav Jansa- LIGO,
Primátor Náchod, Knihkupectví KIWI v Praze, North Face z Prahy a Agentura TAH z Hradce
Králové.
Za OÚ Zábrodí E. Lokvencová

Loutkové představení Luciášek
Rodinné Divadlo Kozlík Pavlíny Kudrnové
představilo dětem v neděli 18. 5. 2014 pohádku o
malém nezbedném čertíkovi, který se učí
čertovskému řemeslu. Místo učení raději dovádí
s kamarádem drakem a to rodičům působí veliké
starosti. Luciášek dostane svůj první náročný úkol
– odnést do pekla pana krále, zlého člověka a
hříšníka. S tímto úkolem si dobře poradí a přitom
se seznámí s princeznou Julinkou a dalšími
pohádkovými postavičkami.
Po představení jsme mohli obdivovat ručně
vyřezávané a zdobené marionety tatínka paní
Kudrnové, zakladatele tohoto malého soukromého
divadélka. V programové nabídce se můžeme dočíst o dalších nastudovaných titulech: O pyšné
čarodějnici, Vodnická pohádka a Jak šel Kozlík do světa.
Děti, přijďte se příště také pobavit s Kozlíkem a jeho pohádkami!
Eva Lokvencová
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Blahopřání našim ženám a maminkám
Se svým srdečným přáním k svátku všem ženám v obci
přišli gratulovat mladí i ti odrostlejší. Každý si připravil pro
naše mamky, babičky a tety něco pro radost, pro pobavení i
poučení. Mladí hudebníci nás uvítali skladbami převážně od
současných autorů, ale vyslechli jsme ukázky i od klasických
skladatelů. Účinkovali zdejší mladí studenti: Káťa Hanušová,
Jiří Prouza, Renata Livarová, Marek Oleják a Karolína
Lušková.
Sváteční vazbou květin, zdobením interiéru domova
k nadcházejícím velikonočním svátkům a praktickou
ukázkou vazby mašlí předvedenou Alicí Formanovou se
svou maminkou oživlo celé obecenstvo. Každá z nás si
mohla vzít domů svůj vlastní výrobek .
O hlavní program večera se postaralo amatérské divadelní
seskupení Spona ze Suchého Dolu, které si připravilo
divadelní ztvárnění tématu návratu do dětských let,
aneb „Co ve večerníčku nebylo“. Měli jsme možnost shlédnout Večerníčka po padesáti letech,
Křemílka a Vochomůrku s nefalšovaným upřímným zpěvnem úsilujícím o co nejzdárnější růst
semínka, Kubu, Hajného, Trautenberka a Anče v přímém přenosu při sbírání léčivých bylinek za
účasti nezapomenutelné sojky, Macha a Šebestovou s neposedným a všudyčmuchavým Jonatánem
a nevynechali ani Pejska s Kočičkou, jak vařili náramný dort. Svými vtipnými komentáři přispěli
k dobré náladě všech přítomných. Závěrem jsme si všechny mohly pochutnat na večeři a zákusku.
Za OÚ Zábrodí E. Lokvencová
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Stavění máje
Stavění máje na prostranství před Obecním
úřadem v Horních Rybníkách proběhlo za účasti
skupiny přihlížejících občanů a zvídavých dětí
s rodiči a všech, kteří pomáhali byť i dobrou
radou či jen pohledem postavit letošní obecní
májku. Vítáme měsíc květen stavěním máje jako
symbolu oslavy nadcházejícího jara, v přírodě
nového života, naděje, lásky a svobody.
Po 16. hodině se sešlo jádro obou hasičských
sborů, aby se ujalo výběru vhodného, štíhlého, ale
urostlého důstojného stromu, kterým by vyzdobili
obecní náves. Opentlené věnce na ozdobu
ozdobou vrcholu máje byly rodinou Rýdlových
pečlivě připraveny, a tak mohla skupina účastníků
stavění májky prožívat společné úsilí o její usazení a slavnostní vztyčení.
Poté, kdo mohl, nasedl na vůz pana Luboše Středy a nechal se odvézt směr hřiště, na sice méně
pohodlném povoze, ale zato taženém opravdivým koňským spřežením. Pro nebojácná dítka je to
skvělý zážitek. Na hřišti již děti očekávala pečlivě připravená vatra členy SDH Horní Rybníky.
Nezbytná čarodějnice při vrcholu vatry byla dílem Lucky a Elišky z SDH Zábrodí. A pak hurá do
víru soutěží! Tři paní čarodějnice, které k nám zavítaly při sletu na hlavní čarodějnický sraz
konaný na Černé hoře, s sebou přivezly několik podobizen svých kolegyň a kolegů a rozdaly je
dětem, aby je hezky vybarvily. Přivezly s sebou i pár sladkostí do soutěží, a tak mohlo začít
čarodějné klání. Stylově oblečený čarodějnický dorost udělal našim ježibabím dámám velkou
radost a také to, s jakým nadšením se pustil do soutěží a her. Košťata létala vzduchem ostošest a
které dolétlo nejdál, udělalo čarodějnicím obzvlášť velkou radost. Košťata přišla ke cti v každé ze
soutěží. Létalo se na nich, obíhalo a házelo se jimi a zametalo se všude jaksepatří.
Společné čarodějnické veselí probíhalo zdárně i přes nepříliš dobré počasí. Brzké jaro
vykouzlilo na břízách kolem hřiště krásné plné zelené listy, takže se zpívalo a hrálo. Pod střechou
altánu a u dohořívajícího ohně bylo dobře.
Děkujeme všem, kteří s sebou přinesli kousek pohody a také všem kteří se starali o občerstvení
a obsluhu .
Jménem OÚ Zábrodí E. Lokvencová
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Zábrodské traktory a Dětský den
Začátek oslavy Dne dětí vzali
do ruky tentokrát naši muži.
Zahájili letos svátek dětí
netradiční přehlídkou svých
pracovníků
a
pomocníků
v zemědělství všeho druhu. Ve
13. hodin se sjelo cca 20
traktorů, traktůrků, sekaček a
motostrojů, aby udělaly radost
dětem i majitelům samotným.
Tato
plejáda
českých
i
zahraničních
historických
exponátů
až
po
žhavou
současnou techniku, brázdila
cesty a spojnice naší obce coby
spanilá jízda již kolem 14. hodiny. Skvělá nálada všech nadšenců zemědělské techniky i
samotného řemesla se nesla i následnou soutěží zručnosti, kdy každý z účastníků projel se svým
svěřencem slalomovou dráhu + zacouvání mezi zarážky a tou samou trasou zpět se zacouváním
do boxů. Časomíra byla neúprosná. Vítězem se stal Josef Tomek ml., druhé místo získal jeho
bratr Libor Tomek a třetí pozici obsadil
Matouš Demjanovič. První tři obdrželi
drobné ceny a všichni pak pamětní listy
a malou zástavu s erbovním znakem
naší obce.
Mezi tím, co slunce a pocity hřály
účastníky soutěže, děti si mohly zahrát
na hradní paní a rytíře ve skákacím
hradu uprostřed hřiště a rodiče se mohli
občerstvit
u
ohniště křupavým
bramborákem se šťavnatým kyselým
zelím a vychlazeným pivem.
Po 16. hodině jsme pozvali
k soutěžím děti. V nich mohly ukázat
svou dovednost a soutěživost zase ony.
A tak se soutěžilo a hrálo téměř dvě hodiny, až už nebylo co rozdávat. Ale výhru si odnesl každý
i z pěnové závěje, kterou pro nás navařili hasiči z Horních Rybníků. Panečku, to bylo klouzání,
máchání, hledání a utírání! V teple kabin se mohly děti omýt a osprchovat, aby se opět pustily do
soutěží, živě si podebatovat a povozit se na kolotoči a zkrášlit si obličej malováním slečny Renaty
Janovské.
O nápoje a o naši dobrou náladu se
starali správci hřiště a členové fotbalového
oddílu Sokolu Zábrodí. Kdo vydržel na
oslavě Dne dětí do závěru, mohl si zazpívat
při kytaře. Pomoc při dětských soutěžích
zajišťovali střídavě bratři a setry hasiči a
dobrovolníci z řad diváků.
Díky všem, kteří se zúčastnili i jako
samotní aktéři i s celými rodinami, aby
oslavili jeden z nejkrásnějších svátků
v roce.
Jménem OÚ Zábrodí E. Lokvencová
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TJ Sokol Zábrodí
Mladší přípravka: V soutěži byla přihlášena dvě
družstva – A, B, chlapci a děvčata.
V jarní části soutěže se již podařilo vyhrávat naprostou
většinu zápasů. Družstva byla dobře sehraná, kompaktní
a podávala velmi dobré výkony. Hrála slušnou kolektivní
hru a vždy bylo na co se dívat.
Trenérskou činnost na Zábrodí ukončil pan Lukáš
Taufman. Za jeho obětavou a dobrou práci s mládeží mu
srdečně děkujeme. Pod jeho vedením vznikla široká
základna malých fotbalových nadšenců a družstva mají
dobrou sportovní morálku i kolektivního ducha.
Pro příští sezónu 2014/15 byl osloven jako trenér Jiří Brož z Náchoda a Jiří Matějovic.
Asistenskou práci bude zastávat Milan Nývlt, zkušený trenér. Znovu budou obě družstva A
i B přihlášena do okresní soutěže. Nábor nových hráčů proběhl v půlce května. Do týmu nám
přibude 6 dětí, 8 dětí odchází do SK Babí.
Starší přípravka: Do soutěže byla přihlášena též dvě družstva A, B chlapců. Na prvním
místě skončilo družstvo B a na druhém místě tým A. Tým B vyhrál soutěž se suverénní převahou.
Příští sezónu budou přihlášeni do kategorie Mladších žáků (7 + 1).
Poděkování patří trenérům panu Petru Havlíčkovi a Petru Duchatsovi. Děkujeme všem našim
věrným sponzorům – TF PRESS H. Rybníky, Impro Zábrodí, Saargummi Č. Kostelec, Energoland
s.r.o. Pardubice a OÚ Zábrodí za podporu a poskytnuté finanční prostředky a všem hráčům za
podávání velmi dobrých výsledků ve svých kategoriích.
Muži: Letošní sezónu se podařilo tomuto týmu ukončit na skvělém druhém místě. Hrálo se o
postup do okresního přeboru. Zápas Zábrodí – Božanov skončil výsledkem 1 : 4 a bohužel, nám
moc nevyšel. Příští sezónu budeme hrát opět okresní soutěž. Všem našim hráčům patří poděkování
za dobré výkony, práci v kolektivu a za reprezentaci naší obce. Děkujeme panu Milanu Nývltovi
za trenérskou činnost.
Za oddíl Zábrodí Jiří Matějovic
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Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod:
GVUN:

do 31. 8. České umění ze sbírky GVUN – 1. část – malba, GVUN poprvé představí
svůj fond v reprezentativním výběru českého umění do 20. století
do 31.8. Lubomír Zeidler (1931 – 2003) – Obrazy – pozoruhodný malíř z Hlavňova

Regionální muzeum v Náchodě :
So 19. 7. ve 12 hod. Pivobraní – Masarykovo náměstí, v bohatém hudebním programu vystoupí
Věra Špinarová, skupiny Heebie Jeebies, Mr.Cocoman, Vaťák (Kabát rev.)
Červený Kostelec:
So – Ne 19. – 20. 7.
9. kolo soutěže

Tradiční trhy, rukodělné výrobky všeho druhu, hudba, dobré víno, pivo
Šikovné ruce pro hospic 2014 aneb Lidé lidem – soutěžíme o
nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy a oděvní doplňky,
umělecká díla, bytové doplňky, dětské výrobky a ostatní. V říjnu bude ke
Světovému dni hospicové a paliativní péče z doporučených výrobků
pořádána prodejní výstava ve výstavní síni v Červeném Kostelci
Výrobky můžete předávat do pondělí 24. září 2014 na adresu Oblastní
charita ČK, ul. Manželů Burdychových 245.

Rtyně v Podkrkonoší:
Srpen 2014
Nota 2014 - 22. ročník festivalu folkové, bluegrassové a country hudby,
nádvoří staré Rychty, více na www.kultura@mestortyne.cz
So 13. 9.
Den města Rtyně v Podkrkonoší – oslavy spojené s kulturním programem
Hronov:
So – Ne 19.- 20. 7.
Pá – So 1. – 9. 8.

Česká Skalice:
srpen 2014

tradiční Hronovská pouť
Jiráskův Hronov – 84. ročník festivalu amatérského divadla s účastí
zahraničních divadelních souborů. Náplň hlavního i doprovodného programu
JH bude známa 10. července. Více na www.kis@mestohronov.cz , nebo na
www.mestohronov.cz
Automobiloví veteráni v Ratibořicích – 13. setkání majitelů historických
motorových vozidel, více na www.zamek-ratiborice.cz

Broumov:
Za poklady Broumovska – letos již 9. ročník hudebního festivalu. Tyto festivalové sobotní
koncerty budou začínat vždy v 18 hod.
So 12. 7.
Vižňov, kostel sv. Anny, Petr Špaček - violoncello a Miroslav Sekera klavír
So 19. 7.
Heřmánkovice, kostel Všech svatých, České trio, D. Vlachová - housle, M.
Petráš – violoncello, M. Langer - klavír
So 26. 7.
Otovice, kostel sv. Barbory, klavírní koncert Karla Vrtišky
So 2. 8.
Adršpach, kostel Povýšení sv. Kříže, Silikeová - soprán, Sekera - housle,
Kepka - klavír
So 9. 8.
Božanov, kostel Máří Magdalény, harfa Kateřiny Englichové
So 16. 8.
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího, Stamicovo kvarteto, Fr. Malý klavír
So 23. 8.
Martínkovice, kostel sv, Jiří a Martina, Trio Martinů – P. Šafařík, J.
Matějka, Jiříkovský
So 30. 8.
Vernéřovice, kostel sv Michala, Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský klavír
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Z kroniky - Na hřišti -7o.léta
Na místním hřišti se stále něco děje, malí i velcí fotbalisté jsou úspěšní, scházíme se na
čarodějnice i na Den dětí. Pravidelně se hraje fotbal a tenis. Letos se sešly historické i méně
historické traktory. V 70. letech se tu hrál fotbal, házená, konaly se dětské dny a hasičské soutěže.
Připojuji několik zachovalých fotografiií z té doby a informaci o zábrodském fotbale z roku 1977.
TJ Sokol Zábrodí
- oddíl kopané
v Zábrodí úspěšně rozvíjí svou sportovní
činnost. Pro podzimní kolo má dorost
následující rozpis utkání v kopané:
14.8. Tiba Jaroměř
21.8. Zábrodí
28.8. Machov
4.9. Zábrodí
11.9. Teplice
18.9. Velké Poříčí
9.10. Zábrodí

–
–
–
–
–
–
–

Zábrodí
5:0
Hejtmánkovice 7:0
Zábrodí
4:6
Olivětín
3:0
Zábrodí
3:0
Zábrodí
3:0
Meziměstí

Protože tenkrát hráli jenom místní, bylo
to v té době mužstvo dorostu a později
mužstvo mužů.
Letos bylo mužstvo TJ SOKOL Zábrodí úspěšné a 14. 6. 2014 od 17. hodin bojovalo o postup
do vyšší soutěže okresního přeboru.
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PŘÍBĚHY OD NÁ S A Z NAŠEHO OKOLÍ

Pánkova studánka
Mezi vesnicemi Babí, Pavlišov a Horní Radechová se tyčí vrch s názvem Kosná hora. Na jeho
úpatí je studánka, jíž se odedávna říká Pánkova. Dostala své jméno podle rytíře Pánka, pána
zdejšího kraje.
Na Kosné hoře stával kdysi mocný a pevný hrad, na němž mladý rytíř Pánek vládl.
Byl svobodný a byl velkým milovníkem honů, pitek a jiných radovánek. Ve dne se toulal se
svými psy po lesích a pronásledoval vlky, lišky, jeleny a srnce. Někdy si také vyjel na turnaje
k sousedním rytířům do Náchoda, na Červenou Horu, Rýzmburk, Vlčinec, Vízmburk nebo na
kladskou Homoli. Na těchto turnajích prý býval vždycky vítězem. Noci většinou trávil se
svými přáteli nad poháry s vínem nebo medovinou. Pilo se, tančilo, zpívalo a zábava prý často
byla tak bujná, že veselá společnost chodívala spát až s prvním zpěvem ptáků.
Jednou se Pánek zase vydal se svou družinou na lov. Jezdil stále sem tam a kdo ví, čím
to bylo, ten den nemohl ničemu přijít na stopu. Po několikahodinovém pátrání nakonec, celý
mrzutý, přehodil svou kuši přes rameno, toulec se šípy přesunul dozadu přes levý bok a
chystal se jít domů.
Vtom zdálky uslyšel jakýsi dusot a praskot větví a keřů. Jeho lovecké srdce poskočilo
a na odchod okamžitě přestal myslet. Připravil si kuši, vytáhl z toulce šíp, nasadil na tětivu a
čekal, co se bude dít. Nečekal dlouho, dusot se blížil a praskot byl čím dál zřetelnější. Náhle
se před Pánkem objevil veliký bílý jelen, jakého ve svých lesích dosud neviděl.
Pánek natáhl tětivu a už chtěl spustit, když na něj někdo zavolal: "Nestřílej, panáčku,
nebo se ti povede velmi zle!"
Rytíř se ohlédl a uviděl, jak od nedaleké skály přichází drobná ženská postava, která
Pánkovi hrozila kostnatou rukou. Pánkovi to přišlo k smíchu, taková stará babka a bude mu
hrozit. Proto znovu natáhl tětivu, šíp zahvízdal vzduchem a krásný jelen se skácel na zem.
Rytíř k němu hned běžel, aby ho svým loveckým nožem zabil. V tom okamžiku se ta babka
objevila těsně u něho a celá bledá zlostí na Pánka vyštěkla:"
Ten čin mi draze zaplatíš. Varovala jsem tě, ale tys nedbal! Věz, že já jsem
čarodějnice Šmejkalka, která vládne v těchto lesích a nikomu nezůstane nic dlužná. To ti
přísahám - až se měsíc naplní na své dráze, naplní se i dny tvého života!"
Když to dořekla, zmizela ve skále tak, jak se před chvílí objevila. Rytíř si řečí stařeny
příliš nevšímal. Dobil jelena, zatroubil na lesní roh, a přivolal si své společníky. Ti potom
jelena za velikého jásotu dopravili na hrad.
Minul týden, pak druhý, a měsíc v úplňku zářil na temně modrém hvězdnatém nebi. Noc byla
tehdy vlažná a nebývale jasná. Pánek si opět pozval hosty, a radovánky nebraly konce. Bylo
hlučno a veselo, zpěv a hudba se rozléhaly po veškeré spící krajině a zalétaly daleko do lesů
Kosné hory.
Vtom, když zábava byla právě v nejlepším, se na stráni proti Kosné hoře objevila vyzáblá
postava čarodějnice Šmejkalky. Postavila se do bojovného postoje, rozpažila obě kostnaté
ruce a chraptivým, nepříjemným hlasem zavolala:
"Měsíc je v úplňku, zpupný rytíři!" Má kletba a má pomsta se teď vyplní! Ať tvůj hrad i s
tebou a tvými hosty zmizí z povrchu zemského!"
Jak to dořekla, dala se do hrozného ďábelského smíchu. V tom okamžiku se zachvěla země,
nastal děsný rachot a než se ustrašení hosté vzpamatovali, vše se propadlo do nitra kopce. Z
hradu zůstala jen kupička kamení na vršku Kosné hory. Ta jediná připomíná kdysi slavný
hrad.
Později na místě pod bývalým hradem vytryskl z hloubi země mohutný pramen a vznikla
studánka, jíž se na věčnou paměť dodnes říká Pánkova.
Zpracováno bez nároku na historickou přesnost
Zdroj: http://vinnetou.site.cas.cz/rousek/POVESTI/povest01.html
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PŘEVZATO ODJINUD
Blíží se čas letních dnů, dnů volna a cestování, proto vás opět po roce zvu na imaginární
prohlídku našich chráněných krajinných oblastí. Prošli jsme již CHKO Jeseníky, Kokořínsko,
Český ráj a Křivoklátsko, dnes přijměte pozvání do Českého krasu.
Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 128 km² k
ochraně nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a
Berounem.
Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) s
četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Přes svou malou
nadmořskou výšku, která se pohybuje od 208 m n. m. (hladina Berounky) do 499 m n. m.
(vrch Bacín), se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf, zejména díky erozní činnosti
Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají mnohdy kaňonovitý ráz.
Region je jedinečný jak z hlediska krajiny a rostlinných a živočišných společenstev,
tak i pro svou historii a geologickou minulost - i tu relativně nedávnou.
Díky malé vzdálenosti od Prahy věnovali tomuto území vždy velkou pozornost nejen
turisté, ale i zanícení badatelé. Jedním z nich byl i slavný Jaroslav Petrbok, který dal tomuto
území jméno Český kras pro jeho geologickou stavbu a krasový charakter krajiny. Geologové
tu objevili také významné lokality pro studium historie naší planety. Například hlavní světové
rozhraní mezi útvary starších prvohor silurem a devonem najdeme na Klonku u Suchomast.
V krasových oblastech jsou typickým jevem jeskyně, které uchovaly i zde množství
poznatků o pravěké čtvrtohorní fauně, často v nich nalézáme i stopy lidského osídlení.
Nejrozsáhlejší jsou Koněpruské jeskyně, které jsou zároveň nejdelším doposud objeveným
jeskynním systémem v Čechách.
Různorodé skalní podloží v podobě prvohorních vápenců, břidlic či vulkanitů
připravilo vhodné prostředí pro vzácné rostliny a živočichy. Vyskytuje se tu pestrá škála
stanovišť od suchých stepních porostů po teplomilné doubravy. Český kras je například
největší lokalitou kriticky ohroženého včelníku rakouského u nás.
V oblasti se vyskytuje cenná teplomilná květena i zvířena, rovněž se zde nalézá velké
množství cenných geologických profilů a světově významných nalezišť zkamenělin.
Lesní společenstva dubových hájů s velmi bohatě rozvinutým bylinným patrem si mnohde
zachovala svůj přirozený ráz. V nejhodnotnějších oblastech byla vyhlášena maloplošná
zvláště chráněná území, ze kterých rozlohou největší je Národní přírodní rezervace Karlštejn
(1546 ha).
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Lidé obývali tuto oblast více méně nepřetržitě už od starší doby kamenné. Oceňovaná
rozmanitost zdejší přírody má paradoxně původ také v lidské činnosti. Například intenzivní
pastva, ale i rozptýlené dobývání kamene, umožnily značné rozšíření některých vzácných
bylin. Bez zásahu člověka by většinu území pravděpodobně tvořily druhově chudé, převážně
bukové lesy. Dnes se tedy do ochrany přírody zapojují pokusně i ovce a kozy, které spásají
zarůstající plochy.
Český kras láká k návštěvě mnoha zajímavých míst jako je hrad Karlštejn, Svatý Jan pod
Skalou, Koněpruské jeskyně, Solvayovy lomy, Tetín či lomy Amerika.

Pohled na Svatý Jan pod Skalou

Obdivovat přírodu nám pomůže hned několik naučných stezek: Zlatý kůň, Svatojánský okruh,
Vodácká naučná stezka Berounka, Geologická naučná stezka a NS Karlštejn.
Přes velkou turistickou vytíženost dokáže tato oblast každému něco zajímavého nabídnout a
mnoho lidí si ji opakovaně volí za cíl svých výprav za poznáním a odpočinkem.
Lom Velká Amerika – letecký pohled
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Hodně lidí vidí nejlepšího přítele ve čtyřnohém stvoření – psovi. Dnešní tajenka
vám napoví něco o jejich čenichu.
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ZADÁNO DĚTEM

Podle barev.

- - Spočítej rybky.
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Vylušti si sudoku:
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Najdeš sedm rozdílů na obrázku?
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Vymaluj si obrázky

Kontakt na vydavatele a zasílání příspěvků: urad@zabrodi.cz . Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků, za tiskové a pravopisné chyby. Za obsah článků plně zodpovídají
jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny zprávy jsou v souladu se zák.
101/2000 Sb. Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci.
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