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BLAHOPěEJEME K NAROZENINÁM
V mČsíci listopadu oslaví své narozeniny:
83 let pan Josef HANUŠ z Konþin
81let paní Marie KOZÁKOVÁ z Konþin
78 let paní VČra HÜLLEOVÁ z Konþin
73 let pan Jaroslav RÝDL z Horních RybníkĤ

V mČsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobþané:
85 let
78 let
76 let
76 let
72 let
72 let
72 let
71 let
67 let
65 let
62 let
61 let
60 let

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

BURDYCH Josef z Konþin
MARŠÍK Josef ze Zábrodí
DOHNANSKÁ Irena z Horních RybníkĤ
KEJKLÍýEK Adolf z Horních RybníkĤ
KULDA Petr ze Zábrodí
POLÁýKOVÁ Erika z Konþin
SEMERÁKOVÁ VČra ze Zábrodí
KEJKLÍýKOVÁ KvČtuše z Horních RybníkĤ
VLýEK Jaroslav ze Zábrodí
HEPNAR Otto ze Zábrodí
JANSÁKOVÁ Miroslava z Horních RybníkĤ
JIRKOVÁ Bohuslavaz Konþin
MARTIN Jaromír z Konþin

Všem oslavencĤm pĜejeme zdraví, pohodu a klid do dalších let !

BlahopĜejeme k narozeninám
V mČsíci lednu oslaví své narozeniny

90 let paní
89 let paní
89 let paní
83 let pan
80 let paní
77 let paní
75 let pan
71 let paní
70 let paní
63 let paní
62 let pan
62 let pan
61 let pan
60 let pan

HABROVÁ Marie z Horních RybníkĤ
LELKOVÁ ZdeĖka z Horních RybníkĤ
DROBNÍKOVÁ Gertruda z Horních RybníkĤ
FEYGL ýestmír ze Zábrodí
RADVANOVSKÁ Blanka z Horních RybníkĤ
MATċJOVICOVÁ ZdeĖka z Konþin
CHRASTINA Štefan z Konþin
CHRASTINOVÁ Anna z Konþin
HORNÍýKOVÁ Anna ze Zábrodí
HEPNAROVÁ Eliškaze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SOUMAR Antonín toho þasu Kanada
SEMERÁK Jaroslav z Konþin
NÝVLT Josef z Konþin

POZVÁNKA NA VEěEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBRODÍ
Místo konání: zasedací místnost OÚ v Horních Rybníkách
Datum konání: 14.prosince 2010 od 19.00 hod
Program:

1, Úprava rozpoþtu pro rok 2010
2, Schválení rozpoþet obce na rok 2011
3, revize pojištČní obecního majetku
4, informace o investiþních akcích
5, informace o prodeji pozemkĤ v kú. Horní Rybníky
6, diskuse
Svoz obþanĤ: Zábrodí knihovna
18,30 hod
u Hanušu
18,35 hod
Konþiny u KohlĤ
18,45 hod
Odboþka k PáslerĤm
18,45 hod
Na Špici u MertlikĤ
18,50 hod
Obþerstvení zajištČno. Toþené piva , guláš

PodČkování
DČkuji tímto jménem zastupitelstva všem obþanĤm, kteĜí pĜišli k volbám a
dali svou úþastí najevo zájem o budoucnost obce.
DČkuji panu JiĜímu Olejákovi , panu JiĜímu Prouzovi a všem þlenĤm
minulého zastupitelstva za práci, kterou vynaložili pĜi vedení a rozvoji obce
Zábrodí.
Jan Dlauhoweský
ChtČla bych tímto zpĤsobem podČkovat panu JiĜímu Olejákovi za práci a
starosti, které mČl bČhem 16ti leté þinnosti ve funkci starosty obce Zábrodí.
Novému starostovi panu Janu Dlauhoweskému ,pĜeji mnoho úspČchĤ.
Za spokojené obþany Dana Sedláþková

DČkuji všem voliþĤm KDU-ýSL za projevenou dĤvČru.
Za kandidáty KDU-ýSL

Karel Jansák

DČkuji za milé blahopĜání i dárky k mému osobnímu výroþí
Antonín Soumar Zábrodí

PĜipravujeme:
Leden
Loutkové pĜedstavení
Malá cestománie

Únor
DČtský karneval
Sousedské posezení

Prodej stavebních pozemkĤ v obci Zábrodí þást obce Horní Rybníky
2 zasíĢované pozemkové parcely v kú. Horní Rybníky o rozmČrech cca 1500m2.
Pozemek bude prodám nejvyšší nabídce (obálková metoda).
Minimální cena za 1m2 je 280,-Kþ.
Datum uzavĜení podání nabídky je 31.ledna 2011 na Obecní úĜad Zábrodí,Horní
Rybníky 35
Bližší informace na www.zabrodi.info
Pozemek þ.1 v kú.Horní Rybníky p.p.þ.1032/9 o výmČĜe 1478 m2
Pozemek þ.2 v kú.Horní Rybníky p.p.þ.1032/8 o výmČĜe 1492m2
Termín odevzdání zalepených obálek, oznaþených
„PRODEJ POZEMKU þ.1 (þ.2) v Horních Rybníkách „ a nápise
NEOTVÍRAT ,
je stanoven na 31.ledna 2011
do 16,00 hodin na Obecní úĜad Zábrodí , Horní Rybníky þp.35, 549 46 Horní
Radechová.
Obálka musí obsahovat :
1. Jméno navrhovatele(Ĥ),
2. adresu,
3. telefonní kontakt,
4. nabízenou cenu za 1m2 pĜíslušného pozemku.
V pĜípadČ úspČchu a následném neuzavĜení kupní smlouvy, bude pĜíslušný
pozemek nabídnut následující nejvyšší nabídce.
Termín otevírání obálek je stanoven na pondČlí 31. ledna 2011 v 17,00hodin
v zasedací místnosti OÚ Zábrodí, Horní Rybníky 35,549 46 Horní Radechová
Otvírání obálek bude veĜejné.
Podmínky prodeje:
Kupní smlouva (viz. www.zabrodi.info ) musí být uzavĜena do 14. února 2011.

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zábrodí,
konaného dne 15.10. 2010, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Zábrodí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,00. hodin dosavadním starostou obce p. JiĜím Olejákem („dále jako
„pĜedsedající“).
PĜedsedající schĤze konstatoval, že zasedání bylo ĜádnČ svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), v platném znČní,
konalo do 15 dnĤ ode dne uplynutí lhĤty pro podání návrhĤ soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úĜední desce Obecního úĜadu Zábrodí zveĜejnČna v souladu se zákonem
po dobu nejménČ 7 dní, a to od 3.11.2010 do 16.11.2010. SouþasnČ byla zveĜejnČna na
„elektronické úĜední desce“.
Složení slibu þleny zastupitelstva

PĜedsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pĜítomné þleny
zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu probČhlo tak, že pĜedsedající pĜeþetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji vČrnost ýeské republice. Slibuji na svou þest a svČdomí, že svoji
funkci budu vykonávat svČdomitČ, v zájmu obce (mČsta, mČstyse) a jejích (jeho)
obþanĤ a Ĝídit se Ústavou a zákony ýeské republiky.“ a jmenovitČ vyzval pĜítomné
þleny zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
pĜipraveném archu (pĜíloha þ. 1)
Žádný þlen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Urþení ovČĜovatelĤ a zapisovatele
PĜedsedající navrhl urþit ovČĜovateli zápisu p.Ducháþovou a p. Prouzu a zapisovatelem
.p.Burdychovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení programu:
PĜedsedající seznámil pĜítomné s návrhem programu s informací zveĜejnČnou na
úĜední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnČní. Schválení úpravy
rozpoþtu.
PĜedsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo obce Zábrodí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• urþení poþtu místostarostĤ
• urþení, které funkce budou þlenové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobČ uvolnČní (§ 71 zákona o obcích)
• urþení zpĤsobu volby starosty a místostarosty

• volba starosty
• volba místostarosty
II) ZĜízení finanþního a kontrolního výboru
• urþení poþtu þlenĤ finanþního a kontrolního výboru
• volba pĜedsedy finanþního výboru
• volba pĜedsedy kontrolního výboru
• volba þlenĤ finanþního výboru
• volba þlenĤ kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odmČnách za výkon funkcí neuvolnČných þlenĤ zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
IV) Jednací Ĝád zastupitelstva obce
V) ZmČna rozpoþtu
VI) Diskuse
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

I - Volba starosty a místostarosty:
Urþení poþtu místostarostĤ:
PĜedsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. PĜed hlasováním byla dána možnost
zastupitelĤm i pĜítomným obþanĤm sdČlit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Urþení, které funkce budou þlenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobČ uvolnČní:
PĜedsedající dále navrhl, aby všechny funkce byly vykonávány jako neuvolnČné Jiné
návrhy nebyly vzneseny. PĜed hlasováním byla dána možnost zastupitelĤm i
pĜítomným obþanĤm sdČlit své stanovisko. Žádné stanovisko sdČleno nebylo.
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Urþení zpĤsobu volby starosty a místostarosty:
PĜedsedající navrhl volbu starosty a místostarosty veĜejným hlasováním. PĜedsedající
vyzval þleny zastupitelstva k pĜednesení návrhĤ na zmČnu zpĤsobu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

Navrhování kandidátĤ na funkci starosty a volba starosty:
PĜedsedající navrhl na funkci starosty pana Jana Dlauhoweského PĜed hlasováním byla
dána možnost zastupitelĤm i pĜítomným obþanĤm sdČlit své stanovisko. Žádné
stanovisko sdČleno nebylo.
Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 1

Po zvolení starosty pĜevzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „pĜedsedající“).

Navrhování kandidátĤ na funkci místostarosty a volba místostarosty:
PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p.Ducháþová navrhl zvolit do
funkce místostarosty paní Evu Lokvencovou PĜed hlasováním byla dána možnost
zastupitelĤm i pĜítomným obþanĤm sdČlit své stanovisko. Žádné stanovisko sdČleno
nebylo.
Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 1

II - ZĜízení finanþního a kontrolního výboru:
ZĜízení výborĤ a urþení poþtu jejich þlenĤ:
PĜedsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zĜídit finanþní a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboĢ funkþní období
výborĤ pĜedchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem pĤvodního zastupitelstva.
Zastupitelstvo urþuje poþet þlenĤ výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), pĜiþemž finanþní a kontrolní výbor musí mít nejménČ tĜi þleny (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). ýleny výboru mohou být þlenové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze pĜedsedou výboru mĤže být jen þlen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). ýleny kontrolního nebo finanþního výboru nemĤže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úĜadu ani osoby zabezpeþující rozpoþtové a úþetní
práce na obecním úĜadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Volba pĜedsedy finanþního výboru:
PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na funkci pĜedsedy
finanþního výboru. Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva
p.Ducháþová. navrhla zvolit do funkce pĜedsedy finanþního výboru p. JiĜinu
Ducháþovou. PĜed hlasováním byla dána možnost zastupitelĤm i pĜítomným obþanĤm
sdČlit své stanovisko. Žádné stanovisko sdČleno nebylo.
Pro 5

Proti

0

Zdrželi se 2

Volba pĜedsedy kontrolního výboru:
PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na funkci pĜedsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p.
Ducháþová navrhla zvolit do funkce pĜedsedy kontrolního výboru p.MatČjovice JiĜího.
PĜed hlasováním byla dána možnost zastupitelĤm i pĜítomným obþanĤm sdČlit své
stanovisko. Žádné stanovisko sdČleno nebylo.
Pro 5

Proti

0

Zdrželi se 2

Volba þlenĤ finanþního a kontrolního výboru:
PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na 1. þlena finanþního
výboru . Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p.Ducháþová navrhla
zvolit þlenem finanþního výboru p.Petra Habra.
Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 1

PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na 2. þlena finanþního
výboru. Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p. Ducháþová navrhla
zvolit þlenem finanþního výboru p. Jana Veselého
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na 1.þlena kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p.Ducháþová navrhla
zvolit þlenem kontrolního výboru p. JiĜího Olejáka
Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 1

PĜedsedající vyzval þleny zastupitelstva k podávání návrhĤ na 2.þlena kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: ýlenka zastupitelstva p.Ducháþová navrhla
zvolit þlenem kontrolního výboru p. Ladislava Jirouška
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

III – Rozhodnutí o odmČnách za výkon funkcí neuvolnČných þlenĤ zastupitelstva:
(pĜíloha þ.2 )
PĜedsedající navrhl, aby neuvolnČným þlenĤm zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a naĜízení vlády þ. 37/2003 Sb., o odmČnách za výkon funkce þlenĤm zastupitelstev,
v platném znČní, poskytována hrubá mČsíþní odmČna ve výši:
Starosta obce p. Dlauhoweský
12 520,-Kþ
Místostarostka: p. Lokvencová
9 230,-Kþ
PĜedseda finanþní výboru p. Ducháþová:
1 216,-Kþ
PĜedseda kontrolní výboru: p. MatČjovic
1 216,-Kþ
ýlen Kontrolní výboru: p. Oleják
968,-Kþ
ýlen kontrolní výboru p. Jiroušek:
456,-Kþ
ýlen finanþní výboru p. Habr
968,-Kþ
ýlen finanþní výboru p. Veselý
456,-Kþ
a to ode dne 16.11.2010 . ¨
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

IV – Jednací Ĝád zastupitelstva obce ( pĜíloha þ.3)
Jednací Ĝád zĤstává ve stejném znČní.
Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 0

0

Zdrželi se 0

V – ZmČna rozpoþtu ( pĜíloha þ.4)
ZmČna rozpoþtu je dle pĜílohy
Pro 7
VI – Diskuse
•

Proti

Pan starosta podČkoval obþanĤm, zastupitelĤm, bývalému starostovi a místostarostovi.
Nové ZO bude dČlat vše proto, aby obec poctivou prací vzkvétala. Budeme pokraþovat
v projektech, které jsou rozpracované a dále vytváĜet projekty nové. Jmenováním þlenĤ
kontrolního a finanþního výborĤ, kteĜí nejsou zastupiteli obce, chceme deklarovat
otevĜenost a nabídnout obþanĤm možnost kontroly.

•
•

Požádal obþany o námČty k projektĤm,které by pĜispČli k rozvoji obce.
p.Oleják podČkoval všem, kdo pĜišel k volbám a panu Prouzovi za výbornou spolupráci
p.Prouza podČkoval panu Olejákovi.

USNESENÍ z ustavujícího zasedání ZO ze dne 15. 11. 2010
ZO schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starosta obce p. Jan Dlauhoweský
Místostarosta obce p. Eva Lokvencová
PĜedseda finanþní komise p. JiĜina Ducháþová
PĜedseda kontrolní komise p. JiĜí MatČjovic
ýlen finanþní komise p. Petr Habr a p. Jan Veselý
ýlen kontrolní komise p. JiĜí Oleják a p. Ladislav Jiroušek

7. OdmČny þlenĤ ZO a výborĤ:
Starosta obce p. Dlauhoweský
Místostarostka: p. Lokvencová
PĜedseda finanþní výboru p. Ducháþová:
PĜedseda kontrolní výboru: p. MatČjovic
ýlen Kontrolní výboru: p. Oleják
ýlen kontrolní výboru p. Jiroušek:
ýlen finanþní výboru p. Habr
ýlen finanþní výboru p. Veselý
a to ode dne 16.11.2010 .
8. Jednací Ĝád ZO Zábrodí
9. ZmČnu rozpoþtu

12 520,-Kþ
9 230,-Kþ
1 216,-Kþ
1 216,-Kþ
968,-Kþ
456,-Kþ
968,-Kþ
456,-Kþ

PĜedsedající ukonþil zasedání zastupitelstva v 19,30hodin
PĜílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Listina prokazující složení slibu þlenĤ zastupitelstva obce
OdmČny þlenĤ ZO a þlenĤ výborĤ
Jednací Ĝád ZO
ZmČna rozpoþtu
ZveĜejnČná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 11. 2010

Zapisovatel:Burdychová
OvČĜovatelé:

Ducháþová JiĜina
Prouza JiĜí

Starosta:

Jan Dlauhoweský

¨

Návrh rozpoþtu obce Zábrodí na rok 2011
Rozpoþtové výdaje
Návrh
Les par: 1031
5139 materiál
stromeþky
Celkem
Silnice par: 2212

0,00 0,00
5137 DHDM
nádoby na posyp
5139 Materiál
štČrk,znaþky
5169 Služby
Osíkání pĜíkopĤ
40 000
pluhování
100 000
5171 Opravy
oprava chodníku Zábrodí 786 500
údržba od SÚS
30 000
6121 Stavby

Celkem

10 000,00
20 000,00
140 000,00

816 000,00

0,00

986 000,00

Základní škola pol:3113
5321 Nein.transfer obcím
ýK170 100.N 17 000
Celkem

187 100,00
187 100,00

knihovny par.3314
5136 knihy
5139 materiál
kanceláĜské potĜeby,
5154 elek.energie
5169 služby
Platba za služby knihovny ý.Kostelec
Celkem

2 000,00
1 000,00
15 000,00
28 000,00
46 000,00

Kultuta pol:3399
5139 materiál
gratulace, kvČtiny,výzdoba

25 000,00

5169 Služby
kulturní program na dĤchodce..
5175 obþerstvení
pĜi akcích pro obþany
5194 Dary obyvatelstvu
dárkové balíþky jubilantĤ,Mikuláš
5499 Nein.transf.obyvatelstvu

15 000,00

Celkem
TČlovýchova par:3419
5137 DHDM

30 000,00
35 000,00

105 000,00

10 000,00

5139 materiál
výsadba stromkĤ,uklidové a
hyg.prostĜedky
5151 Voda
5156 pohonné hmoty
5171 Opravy
údržba areálu…
20 000
oprava kabin
350 000
5229 neivest.transfer
6121 stavby
dČtské stavby
Celkem

10 000,00

5 000,00
3 000,00
370 000,00

40 000,00
25 000,00
463 000,00

VeĜejné osv. par: 3631
5139 materiál
lampy,kryty..
5154 el.energie
5169 služby
plošina,zjištČní závad…
5171 opravy
6121 stavby

5 000,00
95 000,00
15 000,00
10 000,00
50 000,00

Celkem

175 000,00

komunál.služby par:
3639
5492 dary obyvatelstvu

150 000,00

6313 transfery
Celkem

150 000,00

Odpady par: 3722
5139 materiál
plastové pytle…
5169 služby
odvoz a uložení odpadu
Celkem

5 000,00
220 000,00
225 000,00

Sociální péþe par: 4359
5229 neinv. Transfery
hospic -obČdy
Celkem

12 000,00
12 000,00

DČti a mládež par: 4329
5222 nein.tra Obþanská združení
5223 adopce na dálku
5492 dary obyvatelstvu
Celkem

3 000,00
15 000,00
2 000,00
20 000,00

Soc.pomoc oso.v hm.nouzi par:4341
5492 Dary obyvatelstvu v sociální nouzi
Celkem

20 000,00
20 000,00

Požární ochrana par: 5512
5136 þasopisy
þasopis 112 (Rýdl,Krejsek)
5137 DHDM

800,00
5 000,00

5139 materiál

5151
5154
5156
5167
5169
5171

5229

hadice,barvy, rozdČlovaþ, triþka, baterka
gumáky, rukavic HR 37 000,- Záb. 10
000,Voda
el.energie
pohonné hmoty
školení
strojníci a velitelé
služby
požární technik,revize
opravy
stĜíkaþky Zábrodí
15000
oprava SDH HR
10 000
neinv. transfer
SDH Zábrodí 9000 SDH H.Rybníky
15000

47 000,00

1 000,00
1 400,00
7 000,00
2 000,00
15 000,00
25 000,00

24 000,00

Celkem

128 200,00

Zastupitelstvo par: 6112
5023 odmČny zastupitelĤ
Celkem

328 000,00
328 000,00 0,00

Správa par: 6171
5011 mzda
p.Burdychová,p.Kulda
5021 mzda
dohody do 150 hodin
5031 soc. zabezpeþení
5032 zdravotní pojištČní
5136 knihy
5137 DHM
majetek do 40 000,-Kþ
5139 materiál

265 000,00

5151 Voda
5154 El.energie
5156 pohonné hmoty
doprava dČtí do Mĝ,KĜovinoĜez
5159 ostatní paliva
5161 Pošta
5162 telekomunikace
telefony+internet

2 500,00
105 000,00
30 000,00

5164 Nájem
Prouza vodojem
5167 Školení
5168 služby zprac.dat
5169 služby

5171 Opravy
oprava zastávek a budov
5173 cestovné
5175 obþerstvení

140 000,00
62 000,00
52 000,00
3 000,00
40 000,00
130 000,00

6 000,00
40 000,00

8 000,00
8 000,00
150 000,00

200 000,00
25 000,00
10 000,00

pĜi zasedáních ZO pro obþany
úþastnické poplatky a
5176 konference
5182 zálohy vlast.pokladnČ
5229 neinv. Transfery
SMO
5329 nein.trans.veĜ.rozp.
DSO ÚPA
5361 Kolky
5362 DanČ
za prodej pozemkĤ…
5365 Platba daní a poplatkĤ
6121 stavby
kanalizace HR
4 000 000,.
OÚ
3 000 000,Chodník SDH Zábrodí
dČtské hĜištČ
100 000
6122 Stroje pĜístroje a zaĜízení
6130 Pozemky
celkem

4 000,00
7 300,00
2 000,00
30 000,00
10 000,00
7 130 000,00

30 000

8 459 800,00 0,00

obec,pĜíj.a výdaje fin operací 6310
5163 poplatky bance

6 000,00

celkem

6 000,00

PojištČní

6320
5163 pojištČní majetku

celkem

63 000,00
63 000,00 0,00

Ostatní finanþní operace 6399
5362 DanČ a poplatky
5362 danČ a poplatky
platba daní

0,00

6399
5326 daĖ FÚ

Celkem

45 000,00
45 000,00

celkem výdaje

11 419 100,00
8115 ZmČna stavu

Rozpoþet pĜíjmy 2011
Návrh
DaĖové pĜíjmy
1111 Fyz.os.záv.þinnost
1112 Fyz.os.sam.výć.þin.
1113 Fyz.os.kapitál.výn.
1121 Právnické os.
1122 DaĖ za obec
1211 DPH
1337 Poplatek odpady
1341 Poplatek ze psĤ
1345 poplatek za ubytovací kapac.
1347 Provoz VHP
1361 Správní poplatek
1511 DaĖ z nemovitosti
4112 Dotace ze stát.rozp.
4213 Dotace ze strukturálních fondĤ
OÚ zateplení
chodník Zábrodí
4216 Dotace ze státního rozpoþtu
Celkem

650 000,00
100 000,00
70 000,00
920 000,00
80 000,00
1 500 000,00
146 000,00
3 500,00
100,00
4 000,00
360 000,00
89 000,00
1 647 900,00
477 000,00

6 047 500,00

Les par: 1031
2111 poskytování služeb
Celkem
Silnicce par: 2212
2111 z poskytování služeb
pluhování
Celkem
TČlovýchova par: 3419
2111 z poskytování služeb
Pronájem kurty altán
Celkem
Odpady par. 3722
2111 z poskytování služeb
výkup železa,
Celkem
ZneškodnČní kom.odpadu par.3725
2324 pĜíspČvky a náhrady
EKO KOM
Celkem
Správa par: 6171
2111 z poskytování služeb
nájem sálu,herna
2322 PĜijaté pojistné náhrady
3111 prodej pozemkĤ
2139 pronájem
Celkem

4 000,00
4 000,00

15 000,00
15 000,00

5 000,00
5 000,00

10 000,00
10 000,00

35 000,00
5 500,00
700 000,00
740 500,00

Obec. pĜíjmy par: 6310
2141 úroky
Celkem

60 000,00
60 000,00

fin.vypoĜ. Z minulých let par: 6402
2222 pĜíjmy z fin vypoĜ.z minulých let
Celkem
PĜíjmy celkem

6 882 000,00

Vyrovnání rozpoþtu
8115 ZmČna stavu krát.pen.prost.

4 537 100,00
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Námětové cvičení a čištění kanalizace u Špinky - červenec 2010

Okrsková soutěž - 3 místo, Zábrodský pohár - 4 místo

Cestománie, hasičská zbrojnice Zábrodí - březen 2010

Námětové cvičení a čištění kanalizace na Čertovině - duben 2010

Výlet na kolách -září 2010

Úklid příkopů v Zábrodí - 7. ročník- duben 2010
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Fotografie jsou z některých akcí které pořádal sbor hasičů v Zábrodí. Děkujeme Všem, kteří nám byli v této činnosti nápomocni.

RADOSTNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOýNÍCH SVÁTKģ A
VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2011 VÁM PěEJE
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Porodní bolesti vždy za to stojí………
Dobrý den, jmenuji se Lukáš Taufman, jsem trenérem mladší pĜípravky Sokola
Zábrodí a chci vám nastínit pĤsobení pĜípravky od založení až po první odehranou pĤl
sezonu. Jak už název napovídá, když se nČco nového rodí, neobejde se to bez bolesti.
Zaþátkem ledna 2010 jsme uskuteþnili v tČlocviþnČ nábor klukĤ a holek do pĜípravky a na
úvod jsme mČli úþast þtyĜ dČtí. Tento poþet se opakoval ještČ mČsíc a moc nesliboval
úspČch, ale trpČlivost pĜináší ovoce. Po mČsíci a pĤl se poþet rozrostl na jedenáct s chutí
pouze trénujících dČtí, neboĢ jsme nehráli žádné utkání. Až bČhem jara a léta, kdy už jsme
samozĜejmČ trénovali venku na hĜišti, jsme sehráli nČkolik pĜátelských utkání. Abychom
mohli na konci þervna pĜihlásit mladší pĜípravku do mistrovských soutČží, museli jsme mít
dostatek hráþĤ a to se nám povedlo nad míru, neboĢ se náš poþet rozrostl a ustálil na þísle
patnáct a stále trvá. V mužstvu je dvanáct chlapcĤ a také tĜi dívky, které skvČle do týmu
zapadají.
Mužstvo nejsou jenom hráþi, ale také trenéĜi, rodiþe a sponzoĜi. Od
samého zaþátku by tento projekt (jestli ho tak mĤžu nazvat) nemohl vzniknout za souhlasu a
podpory Obce Zábrodí, dále pak sponzorĤ, kterým dČkuji, a k mému údivu se v dnešní dobČ
ještČ najdou a nesmím zapomenout na trpČlivé rodiþe, kteĜí hráþe vozí na tréninky a zápasy.
Z Ĝad rodiþĤ také ku mne pĜibili trenéĜi Petr Duchatsch a Petr Havlíþek, oba z ýerveného
Kostelce. Já sám jsem z Náchoda a tím chci zámČrnČ poukázat na fakt, který mČ mrzí, že
v mužstvu není jediný hráþ ze Zábrodí! S týmem také spolupracuje JiĜí MatČjovic, který se
skvČlým zpĤsobem stará o vždy dobĜe pĜipravený trávník a také dal našemu zatím jedinému
brankáĜi golmanskou prĤpravu v nČkolika trénincích. Spolu s pĜedsedou Josefem Burdychem
se starají o zázemí klubu, které je z mého pohledu na vynikající úrovni. Prosím omluvte, že
jsem odboþil od dČtí, ale touto cestou chci tČmto pánĤm podČkovat za jejich þasto
nedocenČnou práci, a že mČ umožĖují se nejen rozvíjet v trenérské þinnosti, ale zároveĖ
prožívat a vychutnat si jeden z nejhezþích zážitkĤ a to je dČtský úsmČv.
Abych zhodnotil historicky první podzim (pĤl sezóny) mladší pĜípravky z hlediska
výsledkĤ nebo tabulky je tČžké, neboĢ jako nováþek jsme pouze jednou vyhráli a sehráli jsme
nČkolik vyrovnaných utkání. Ale s pĜístupem hráþĤ, kdy na trénink a zápas chodí stále v max.
poþtu a stále se zlepšující hrou, jsem velmi spokojen a myslím si, že jsme zatím odehráli
dĤstojnou roli pĜi našem reprezentování! DČkuji všem za podporu a projevenou pĜízeĖ a
tČším se na další nové tváĜe v našem mladém kádru.
Trenér
L.
Taufman

Zaþátek byl rozpaþitý
Dovolte, abych shrnul vystoupení mužstva dospČlých Sokola Zábrodí v okresní
soutČži, kde po podzimu budeme pĜezimovat na tĜetím místČ. V úvodu soutČže byl náš výkon
dosti rozpaþitý, ale pak se zaþalo mužstvo pomalu hernČ zdvihat a nakonec jsme se dotáhli
na bod od druhého, ale se ztrátou osmi bodĤ na první pozici.Náš kádr se dosti omladil a
v souþasné dobČ chodí a poctivČ trénuje prĤmČrnČ šestnáct hráþĤ, což na tuto soutČž je
dosti neobvyklé. Je však vidČt, že se sešla dobrá parta, neboĢ takováto úþast je i pĜi
brigádách, které se tu a tam objeví. Za úþast a pĜedvedené výkony si hráþi zaslouží mé
podČkování.
Trenér L. Taufman

Kopaná
Jak jsme hráli.
1. HeĜmánkovice
2. V.PoĜíþí B
3. Zábrodí
4. Otovice
5. Ruprechtice
6. Teplice n/M. B
7. Martinkovice

25 bodĤ
18 bodĤ
17 bodĤ
15 bodĤ
11 bodĤ
10 bodĤ
0 bodĤ
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StĜípky z kroniky 1960 –1965
Konþí rok 2010, padesátý rok slouþené obce Zábrodí. PĜi listování v kronice mnČ zaujaly rĤzné
drobné i vČtší události, které jako kaleidoskop skládají život naší obce. Mohou být vážné, nebo dnes
už nČkdy i úsmČvné. Mnohým pamČtníkĤm pĜipomenou atmosféru doby. Kdo to nezažil tĜeba lépe
pochopí své rodiþe nebo prarodiþe. Zaþínáme v nedČli 12. þervna r. 1960 volbami do Národních
výborĤ.

Volby do národního výboru 12.6.- 1960
Zvoleno bylo 15 poslancĤ 5 ze Zábrodí, 5
z Horních RybníkĤ a 5 z Konþin. Voleb se
zúþastnilo 359 voliþĤ , volby se konaly ve
tĜech volebních místnostech ve škole
v Horních Rybníkách a Zábrodí a v JednotČ
na Špici.
24. þervna v JednotČ Na Špici za pĜítomnosti
zástupcĤ ONV, OV-KSý a zástupcĤ
patronátních závodĤ a 35 ostatních obþanĤ
obce byl zvolen pĜedsedou NV p.Augustin
DomáĖ, tajemníkem p. OldĜich Prouza.
Ustaveny pĜíslušné komise.
Školy V roce 1961 má škola v Zábrodí 11
žákĤ, v Horních Rybníkách 18 žákĤ.
Akce v obci se soustĜećují do Jednoty Na
Špici. Život v ostatních Jednotách znaþnČ
odumĜel. VČtší tržbu zaznamenávala
Jednota u HanušĤ a U ProuzĤ pouze
v letních mČsících , kdy do této rekreaþní
oblasti
pĜíjíždí
znaþné
množství
návštČvníkĤ ze široka daleko.
Televize V lednu 1958 se objevila na
stĜeše národní školy v Zábrodí první
televizní anténa v Zábrodí, patĜící uþiteli
této školy Václavu Bydžovskému. Byl to
jistČ jen pokus , za v obci jsou podmínky
pro pĜíjem televizního vysílání. První
televizor znaþky Mánes mČl tak dobrý
pĜíjem z Pražského televizního vysílaþe ,
že se od té chvíle zaþali houfnČ množit
další zájemci o televizní pĜíjímaþe rĤzných
znaþek , jak je výroba na trh dodávala. Za
zmínku stojí ještČ i to , že prvním
majitelem radia (krystalky) v Zábrodí byl
v r. 1928 pan Alois Kulda.

První automobily ve slouþené obci.
Majitelem prvního osobního automobilu
v Zábrodí je pĜedseda MNV (v Zábrodí
pĜed slouþením) pan OldĜich Prouza ,
který tento vĤz Škoda 440 Spartak koupil
v r. 1958 v dubnu.
Majitelem prvního osobního automobilu
na Konþinách je Vladimír Mertlík ze
Špice. Tohoto Moskviþe koupil v r. 1962.
Majitel prvního osobního automobilu
v Horních Rybníkách je pan ZdenČk
Sedláþek. Pozn.: Víme že, zde byly
automobily již dĜíve, ale tyto byly první za
socialismu.
1961- Slouþení JZD . V pondČlí 20. února
1961 v 15 hodin sluþovací schĤze tĜí JZD
Zábrodí, Konþiny, Horní Rybníky. Po
zahájení vystoupila úderka se svým
kulturním programem kulturní úderka
ýSM.
Zazpívala nČkolik písní a
zarecitoval úryvky z poezie , za což
sklidila veliký úspČch. Zástupce ONV s.
Miroslav Kuchta , poukázal na to, že
sluþování malých družstev je jedinČ
správná cesta ke zvyšování zemČdČlské
výroby a ke splnČní 3. pČtiletky za 4 roky a
popĜál novému družstvu mnoho úspČchĤ.
Prvním pĜedsedou slouþeného družstva se
stal p. Rudolf Burdych , místopĜedsedou p.
ZdenČk Sedláþek.
V sobotu 23.záĜí 1961 poĜádala OB
v JednotČ na Špici „Dožínkovou taneþní
zábavu“ úþast 120 obþanĤ.
17. prosince 1961 Vánoþní besídka .
PoĜad se všem pĜítomným, a tČch bylo 120,
moc líbil.
1962 – Senegalci v NáchodČ . OsvČtová
beseda uspoĜádala 26. kvČtna hromadný

zájezd na vystoupení þernošského souboru
ze Senegalu ( v Africe) Vystoupení se
konalo v hotelu Beránek. Úþast 52 obþanĤ.
Posvícení v Zábrodí má svou tradici.
Není ani tak pro místní obþany jako spíše
pro okolní, hlavnČ pro návštČvníky
z ýerveného Kostelce. Ti mají zvyk obsadit
všechny stoly už dopoledne , aby se dobĜe
najedli a napili. Není to tak i dnes ?
Polní práce v r. 1962
29.5. 1962 zahájení sázení brambor.
9.11. 1962 dokonþeny veškeré sklizĖové
práce.
16.11. se dostavily první snČhové pĜeháĖky
Zima 1961-1962 byla velmi zlá a to v celé
EvropČ. Pojízdná prodejna , se pro vysoké
závČje nemohla do obce dostat po celý
mČsíc. . Lidé proto se sáĖkami nebo na
lyžích pĜiváželi potraviny z ýerveného
Kostelce., neboĢ obec byla úplnČ odĜíznuta
od svČta. Inu zima v Zábrodí není jen tak.

1963 – v zimČ opČt Zábrodí odĜíznuto od
svČta na 3 týdny.
Rekreaþní oblast – MNV v Zábrodí
zajišĢuje dobrý prĤbČh rekreace u rybníka
Brodský a Špinka tím, že Komunální
podniky v ý. Kostelci pĜevezmou veškeré
služby obyvatelstvu ve jmenovaných
oblastech. Našemu národnímu výboru
odpadne mnoho starostí , ale nebude toho
jednou v budoucnu litovat ? Nebyl by to
pro obec dobrý zdroj pĜíjmĤ ?
12. srpna 1963 centralizace lékaĜské
pohotovosti z okolních mČst, kde byla
dosud, zĤstává pouze v NáchodČ.
ýlenĤm JZD je podle nové vyhlášky
povolena domácí porážka vepĜe , bez
ohledu plnČní dodávek. Soukromí zemČdČlci
musí mít dodávky splnČny.
Výlov Brodského – Špinka se v tomto roce
nevypouštČla , proto také výlov proveden
nebyl . RybáĜi byli s výlovem spokojeni ,
koupající se obþané moc ne , protože pĜes
celé léto byly oba rybníky plné zeleného
krmení , které tam pro ryby dávají rybáĜi.

Rybám to prospívá, lidem, kteĜí se tu koupají
to pĤsobí nepĜíjemné pocity.
31.ledna 1964 poĜádalo naše JZD zájezd
družstevníkĤ i ostatních obþanĤ obce do
Prahy na „Americkou lední revue“
(Holiday on Ice). Zájezdu se zĤþastnilo asi
80
osob.
Pro
mnohé
to
byla
nezapomenutelná podívaná. JZD hradilo
dopravu autobusy ýSAD, vstupné si
návštČvníci hradili sami.

Novým pĜedsedou JZD se stává
p.BedĜich Kozák.
KanceláĜ JZD se
pĜesouvá do budovy „Kampeliþky“
v Horních Rybníkách.
14.6. 1964 volby do Národních výborĤ.
Úþast 340 voliþĤ , všichni kandidáti dostali
plný poþet hlasĤ 340 !
Do funkce pĜedsedy NV zvolen Karel
ýernohorský, tajemníkem OldĜich Prouza.
První dovolená v JZD – pro þleny byla
zavedena placená dovolená 14 dnĤ jako
v prĤmyslu. TĜi dny dovolené schvaluje
pĜedseda , delší dovolenou pĜedstavenstvo.
PovodnČ v ýSSR , denní tisk 5.þervna
1965 informuje o povodních v povodí
Dunaje a jeho pĜítokĤ, Vltavy v jižních
ýechách , Labe a Orlice.
31.srpna uzavĜena Ğkola v Zábrodí.
7. srpna 1965 zahájila provoz první
autobusová linka z Náchoda
do
ýerveného Kostelce pĜes Zábrodí po nové
cestČ.
NávštČva ministra. 28. srpna 1965
navštivil naše JZD ministr zemČdČlství Ing.
Jan Burián. PĜijel neþekanČ . FunkcionáĜi
byli mimo obec. Situaci zachránil a
ministra pĜívítal v Horních Rybníkách pan
František Dohnanský. FunkcionáĜi byli
vyrozumnČni. Potom byla beseda v JednotČ
u VaníþkĤ. Soudruh ministr byl spokojen.
Bude pokraþováno
V listopadu 2010 podle kroniky zapsal
Jan Veselý - kronikáĜ

PěEVZATO ODJINUD
Roku 1994 byl na Seznam svČtového dČdictví UNESCO zapsán další skvost þeské historické
architektury – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Byl vystavČn na dnešní Zelené hoĜe u
Žćáru nad Sázavou zaþátkem 20.let 18.století podle projektĤ architekta Jana Blažeje
Santiniho-Aichla (1677-1723). Stal se zároveĖ nejoriginálnČjším pĜíkladem takzvané barokní
gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou kompoziþnČ propojen. CelkovČ
nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými
prĤniky šesti kružnic ve tvaru pČticípé hvČzdy spolu s virtuózní hrou svČtel a stínĤ v interiéru,
tvarová osobitost a þistota exteriéru, to vše je dostateþným dĤvodem k jeho návštČvČ.
Podle legendy se nad tČlem Jana Nepomuckého objevila korunka s pČti hvČzdiþkami, proto
také Santini zakomponoval do svého projektu pČtkovou symboliku. Základem je pČticípý
pĤdorys, pČt vchodĤ, pČt oltáĜních výklenkĤ, dvakrát pČt kaplí kolem centrálního prostoru, pČt
hvČzd a pČt andČlĤ na hlavním oltáĜi. Jedná se o symboliku pČti ran Kristových, ale také pČti
písmen v latinském slovČ "tacui" (mlþel jsem) a pĜedevším pČti hvČzd ve svatozáĜi
muþedníka, které se podle stejné legendy objevily ve VltavČ. V kupoli je vypodobnČn svČtcĤv
jazyk jako atribut nevyzrazení zpovČdního tajemství. Stejný motiv najdeme i ve tvaru
lomených oken, který pĜipomíná meþ v pochvČ, jinak Ĝeþeno jeho jazyk zĤstal skryt v ústech
právČ jako meþ v pochvČ.
Pokud vás kostel sv. Jana Nepomuckého oslovil a rádi byste si jej prohlédli na vlastní oþi,
mĤžete ho navštívit. V hlavní sezónČ od mČsíce kvČtna do záĜí vždy od 9:00 hod. do 16:30
hod. (kromČ pondČlí). Mimo sezónu od mČsíce Ĝíjna do dubna je otevĜeno jen o víkendu a
svátcích, ale musíte být napĜed na návštČvČ domluveni: tel., fax.:+420 566 622 855
kastelán: Ing. Karel STRAKA
e-mail: zel.hora@telc.npu.cz

Vánoþní
Stromeþku zelený, vítám tČ v mČstČ,
jak ses odvážil k tak dlouhé cestČ?
Z paseky zelené, pĜišel jsi zdáli,
kde malí zajíþci si s tebou hráli?
Ne, já jsem k vám pĜišel v kratiþké dobČ,
šel kolem Ježíšek, vzal si mČ k sobČ.
Nesl mČ v plášti svém pĜes hory doly,
pČknČ mČ okrášlil, bych nebyl holý.

Pohoda v nás i okolo nás
Jak se o pohodu vánoþního þasu podČlit se svým okolím?
Asi je hodnČ dĤležité si sesednout okolo jednoho stolu,zapálit si svíþku na
advent-ním vČnci a popovídat si, co je už nyní tĜeba zaĜídit a co až
bezprostĜednČ pĜed ŠtČdrým dnem. Každý dostane svĤj malý úkol, jak pĜispČt
k pohodČ vánoþního veþera. Co zaĜídí tatínek, co bratr, sestĜiþka a co zĤstane
na zaĜizování mamince. DČti by mČly vČdČt už teć, co je tĜeba pĜipravit na
sváteþní dny.Nejen všude vyluxovat a utĜít prach, ale také pomoci vylouskat
oĜíšky, pomoci nakoupit mouku,cukr, máslo, vajíþka, kakao, kokos, mandle,
vanilkový a skoĜicový cukr, abychom mohli zaþít péci ty nejlepší vánoþní
dobroty. Pro dČti je to velký svátek, když se mohou samy zúþastnit vánoþních
pĜíprav, když si mohou vykrojit svĤj perníþek nebo vytvarovat nČco z tČsta na
vánoþku. Pohodou se provoní celý byt.
Napéct desatero druhĤ cukroví nemusí být naším cílem. PĜijde vhod pár
osvČdþených receptĤ našich maminek a babiþek. Ani byste nevČĜili,jak celá
rodina povyroste, když se sejde u peþení cukroví.Je dĤležité si všechny práce
vyzkoušet sám na vlastní pČst. Tím má spoleþná akce vČtší úspČch. UmČt
mĤžeme mnohé - a to se nám v životČ vyplatí.
Mnozí lépe docení ono snažení mít v bytČ útulno a teplo a snad pochopí i
trochu nervozity, jež provází pĜedvánoþní pĜípravy. Klidná štČdroveþerní
veþeĜe je pro všechny þleny rodiny velkou odmČnou a natož pak s láskou
vybírané dárky, které udČlají radost každému.
AĢ všude záĜí hvČzdiþky pohody a lásky.
Za pohodu vánoþního þasu a pĜíchodu Nového roku se pĜimlouvá E.L.

ýK divadlo J.K.Tyla
SO

4. 11. 2010
19.30 hod.

Adventní koncert MČstské dech.hudby
pĜi MKS ýK

ST

8. 12.
19.30 hod.

Koncert kytaristy Jana-MatČje Raka
JEŽKOVY VWOýI, poĜad o Jaroslavu Ježkovi

SO

11. 12.
17.00 hod.

Josef Beran: AUT, DS Divadlo na tahu ýK,
þinohra,rež.J.Janþíková,
hrají:Z.NermuĢová,M.Nejmanová,M.Langrová...

NE

19. 12.
17.00 hod.

AUT, repríza þinohry

UT

21. 12.
18.00 hod.

Vánoþní taneþní a hudební pásmo ZUŠ

ST

22. 12.
18.00 hod.

Vánoþní koncert, FESTIVAL BIG BEND HRONOV
1.þást: klasické a pop.skladby
2.þást: vánoþní skladby

NámČstí v ýerveném Kostelci
ŠTċDROVEýERNÍ VYTRUBOVÁNÍ 24.12.2010 ve 23,15 hodin z balkonu
MČú. zazní koledy v podání muzikantĤ MČstské dechové hudby ýK.

HusĤv sbor ýK
NE

5. 12. 2010
17.00 hod.

NE

12. 12.
17.00 hod.
pĜípr.p.s.HvČzdiþky
NE

19. 12.
17.00 hod.

Adventní koncert ZUŠ
Dechový soubor mladých ýK a Hronova, žestČ,
folklorní soubor HadáĜek
Adventní koncert ZUŠ
Akordeonový orchestr, flétnový soubor,
Adventní koncert ZUŠ
PČvecký sbor ýervánek, Sluníþko,JitĜenka a smyþcový
orchestr

Zveme Vás do knihovny:
úterní podveþerní kluby pro dČti v 17.00 hod.
1. 12. Žila jsem v Africe - osvém pobytu vypráví Sikona NeveþeĜalová
14 12. O písmu a grafice - tajemství tohoto oboru poodhalí JindĜich Kašpar
21. 12. Ježíš a jeho pĜíbČh - þtení z knihy Martiny Drijverové

Beránek Náchod, Divadlo J.ýížka:
ýt

9. 12. 2010
19.00 hod.

Vánoþní Jazz Generation
Vstupné 150,- Kþ
PĜedprodej od 11.11. 2010

Ne

12. 12. 2010
15.00 hod.

Pohádka pro dČti: Putování do Betléma
Minaret Praha, vstupné 50, 40, 30
PĜedprodej od 18.11. 2010

St

15. 12. 2010
19.00 hod.

Od Martina k Masopustu
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné 50,- Kþ, pĜedprodej v ZUŠ Náchod

ýt

16. 12. 2010
19.00 hod.

Komorní orch. S.Vorlové Náchod, zpČv, housle
Dir. JindĜich Roubíþek
Vstupné: 90,80,60,-Kþ, pĜedpr. Od 22.11.2010

So

18. 12. 2010
16.30 hod.
19.30 hod.

Vánoþní koncert Václava Hybše
Vstupné 220, 200, 180,- Kþ
PĜedprodej od 22.11. 2010

Kostel sv. VavĜince Náchod
Ne

19. 12.2010
15.30 hod.

Vánoþní koncert pČv.sboru Hron a pČv. sboru
Jiráskova gymnázia Náchod
Vstupné 50,- Kþ,pĜedprodej od 1.12.2010

Hronov Jiráskovo divadlo:
So

11. 12. 2010
19.30 hod.

Vánoþní koncert
hraje FESTIVAL BIG BEND Hronov

So

18. 12. 2010
19.00 hod.

Vánoþní koncert
ZUŠ Hronov

Ut

21.12. 2010
17.00 hod.

Vánoþní besídka
O vánoþním þase

SrdeþnČ vás zveme do novČ otevĜeného relaxaþního centraací
doba:SHANTI
www.masaze-nachod.czOtevírací doba:

velký výbČr zdravotních i relaxaþních masáží
prodej dárkových poukazĤ na masáže
pohled na osud prostĜednictvím karet a astrologie
prodej rituálních pĜedmČtĤ z Indie a Egypta
léþitelské terapie a poradenství
prodej léþivých kamenĤ
pĜednášky, cviþení, meditace ... sobota
9-12 hod a 14-20 hod
SHANTI
Náchodská 272
Dolní Radechová
Tel: 491 461 199

Otvírací doba
pondČlí – sobota
9-12 a 14-20 hod

www.masaze-nachod.cz

info@masaze-nachod.

KDYBY VÁS BOLEL ZUB
4.-5. 12. 2010
11.12.
12.12.
18.- 19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
1. - 2.1. 2011
8. -9.1. 2011
15. -16.1. 2011

MUDr. Tomáš Rožnovský Sokolská 317, ýervený Kostelec
MUDr. Anna Klikarová NámČstí ýSA 69, Hronov
MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325, ýervený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.ZS Malecí, Nové MČsto nad Metují
MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48, Nové MČsto nad Metují
MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábĜeží 665, Náchod
MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, BartoĖova, Náchod
MUDr. JiĜí Sedláþek Kostelecká 1204, Náchod
MUDr. Radmila Sedláþková Kostelecká 1204, Náchod
MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491462 800
491 482 700
491 463 237
491520 373
491472 947
491431 104
491421 604
491426 926
491426 926
491424 921

K NEDċLNÍ KÁVċ
V dnešní tajence najdete pranostiku o pĜicházející zimČ…

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Konþiny 111, 549 41
Kontakt:

www.odimpro.com

servis: 491 445 229
Informace a objednávky:
491 445 222-3 p. Kosinková

607 705 464 p. Pásler

emise: 491 445 227 p. Kaválek
p. Dostálek

autoservis@odimpro.com

Provádíme mČĜení emisí všech znaþek a kategorií vozidel
OSOBNÍ, UŽITKOVÉ, NÁKLADNÍ, BUS, TRAKTORY
- benzínových motorĤ
- naftových /dieselových/motorĤ
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pondČlí až sobota



