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OÚ Zábrodí dČkuje :
OÚ Zábrodí dČkuje obČma hasiþským sborĤm a þlenĤm Sokola Zábrodí za
zajištČní a organizaci dČtského dne.
DČkujeme i jednotlivcĤm z Ĝad hostĤ a dČtí, kteĜí se zapojili do poĜádání soutČží
pro dČti. DČkujeme SDH Dolní Radechové a sboru Horních RybníkĤ za
odbornou ukázku zásahu pĜi simulované autonehodČ. SpoleþnČ pĜedvedli
praktickou ukázku vyprošĢování osob z havarovaného automobilu a poskytnutí
první pomoci.
Dík patĜí i vizážistce paní Lucii Prymšové, která osvČžila DD nápaditým
líþením dČtí.
DČkujeme SDH Horní Rybníky a Zábrodí za reprezentaci naší obce a za
organizaci celé soutČže „O pohár starosty obce Zábrodí“.
DospČlým fotbalistĤm a þlenĤm pĜípravky Sokolu Zábrodí pĜejeme hodnČ
nadšení a chuti do fotbalové hry. Jejich trenérĤm hodnČ zdraví a sil do další
práce. Za vzornou reprezentaci naší obce Vám dČkujeme.
TJ Sokol Zábrodí dČkuje OÚ Zábrodí za zajištČní prací pĜi rekonstrukci a
zateplení kabin na místním hĜišti vþetnČ zajištČní interiérového vybavení šaten
pro sportovce. Chceme touto cestou podČkovat za vstĜícnost a za vynaložené
prostĜedky.
Za sportovce a þleny Sokolu Zábrodí

JiĜí MatČjovic

Dovolená: Bude vyvČšena na úĜední desce
Další sdČlení :
Provoz odpadového dvora v dobČ prázdnin :
ýervenec : 30. 7. od 8.30 – 10.00 hod.
Srpen :
27. 8. od 8.30 – 10.00 hod.
V pĜípadČ nutnosti lze odpad odevzdat po telefonické domluvČ
(tel: 491 465 113) v pracovní dobČ paní Burdychové.

Zápis z veĜejného zasedání ZO dne 27. 6. 2011
Zaþátek: 19.10hod.

Konec: 19,50 hod.

PĜítomní dle prezenþní listiny: omluven: Oleják
OvČĜovatelé zápisu: Ducháþová , Lokvencová
Zapisovatel: Burdychová
Program:
1. ýerpání rozpoþtu obce k 31. 5. 2011
2. ZmČna rozpoþtu k 30. 6. 2011
3. Bezúplatný pĜevod pozemkĤ v kú. Horní Rybníky mezi
SÚS KHK a Obcí Zábrodí p. p. þ.260/8,260/9,260/10 a þást pozemku 260/1.
4. ZmČna ÚP þ. 3 ukonþení
5. Zahájení prací na ÚP + povČĜená osoba
6. Podání žádosti o dotaci na zajištČní nového ÚP obce
7. Smlouva o právu provést stavbu (vodovodní pĜípojka Tauchman
8. Smlouva o zĜízení vČcného bĜemene Telefónica O2
9. RĤzné
10. Diskuse
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. ýerpání rozpoþtu k 31. 5. 2011 ( pĜíloha þ.1)
Výdaje schválené: 11 419 600,-Kþ
ýerpané: 1 832 262,86 Kþ
PĜíjem schválený: 6 882 000,-Kþ
Skuteþné : 2 748 766,12 Kþ
2. Úprava rozpoþtu k 30.6.2011 (pĜíloha þ.2)
Úpravy se týkají lesĤ, smlouvy s Formanovými smlouva s Hospicem dotace a oprava
kĜížku u VaníþkĤ.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Bezúplatný pĜevod pozemkĤ v kú: Horní Rybníky
Obec má na pozemcích SÚS Královéhradeckého kraje stavbu chodníku. Požádá proto o
bezúplatný pĜevod na pozemky v kú. Horní Rybníky p. p. þ. 260/9 o výmČĜe 28m2, p.p.þ.
260/10 o výmČĜe 1m2, a p.p.þ.260/8 o výmČĜe 79m2 a þást pozemku 260/1, na který se
dČlá geometrický plán
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. ZmČna ÚP þ.3
V roce 2009 byla zahájena zmČna ÚP þ. 3 na p. p. þ.1117 a 1118 v kú Horní Rybníky. ZO
souhlasí s ukonþením zmČny ÚP þ.3
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. ZámČr obce poĜídit nový ÚP + povČĜená osoba
Vzhledem k tomu, že stávající ÚP má platnost do roku 2015 a v tomto roce je vyhlášen
dotaþní titul na zajištČní nového ÚP v digitální podobČ obec zaþne pracovat na novém ÚP
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO povČĜuje starostu obce pana Jana Dlauhoweského k projednávání ÚP
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Podání žádosti o dotaci na zajištČní ÚP
Obec podá žádost o dotaci z KHK. Výše dotace je max. 150 000,-Kþ
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Smlouva o právu provést stavbu( Tauchman)
p. JiĜí Tauchman zažádal o protlak pod obecní komunikací pro pĜípojku vody.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Smlouva Telefónica O2
V roce 2009 byla sepsána smlouva o smlouvČ budoucí na zĜízení vČcného bĜemene.
Jedná se o p.p.þ.706 v kú. Zábrodí. Podpis smlouvy o vČcném bĜemeni.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. RĤzné
• Bude vyvČšena vyhláška k vlastnictví všech kĜížkĤ na kú. obce Zábrodí. Vyhláška
musí být zveĜejnČna ½ roku. Pokud se nepĜihlásí žádný majitel,obec mĤže zažádat o
dotaci na jejich opravu.
• Rychlost na Konþinách u „KĜížku“ omezení na 70km/h-žádost bude odeslána na KHK
• Probíhající akce: Zateplení budovy- termín dokonþení je stanoven dle smlouvy na
20. 8. 2011.
• DČtská hĜištČ, která budou umístČna v Horních Rybníkách v nové zástavbČ, na
fotbalovém hĜišti a u Zábrodí u hasiþské zbrojnice-realizace do 15.8.2011
• Výstavba chodníku v Zábrodí smČr Špinka bude zahájen koncem srpna.
• Poškozené dopravní znaþky se vymČní, kde dopravní znaþka chybí a byla tam opČt se
usadí.

Dopravní znaþení na území obce Zábrodí
OÚ Zábrodí provede v podzimních mČsících tohoto roku revizi a opravu dopravního
znaþení na katastru obce. Cílem této akce je doplnit chybČjící znaþky a vymČnit poškozené.
Po ukonþení bude vytvoĜen pasport DZ.
Pokud se ve Vašem okolí nachází komunikace, na které znaþka chybí, nebo je
poškozena,prosíme o pĜedání této informace na OÚ Zábrodí do 31.7.2011
DČkuji za spolupráci
Jan Dlauhoweský

Zpráva o þinnosti SDH Horní Rybníky v roce 2011
Úvod roku jsme zahájili Valnou hromadou sboru, která se konala 8. ledna. Po seznámení
s þinností sboru za uplynulý rok následovala volná zábava, kterou podpoĜili i naši kolegové z
polského Tarnówa. Zábava se protáhla do ranních hodin.
22. ledna byl ve veþerních hodinách naší jednotce vyhlášen poplach k požáru v domČ u
Mílových. Po pĜíjezdu na místo zásahu a provedeném prĤzkumu bylo zjištČno, že došlo
naštČstí “jen” k pĜetopení ústĜedního topení. Po zabezpeþení místa zásahu jsme se vrátili zpČt
na základnu.
Na pozvání našich polských kolegĤ jsme 5. února vyrazili na Valnou hromadu do Tarnówa.
Po oficiálním programu následovala prohlídka nové hasiþské zbrojnice, techniky a volná
zábava.
V sobotu 2. dubna jsme uspoĜádali brigádu v obecním lese na odvoz palivového dĜeva. U této
pĜíležitosti jsme si pĜipravili dĜevo na hranici pro pálení þarodČjnic. Další akcí v dubnu byl
úklid pĜíkopĤ v naší obci. Zde odvedli velkou práci zejména mladí hasiþi, za což jim patĜí dík.
StĜedeþní podveþer 27. dubna jsme vČnovali stavbČ hranice pro pálení þarodČjnic.
Na požádání obecního úĜadu jsme 30. dubna vypomáhali pĜi stavČní Májky. Odtud jsme se
pĜesunuli na hĜištČ v Zábrodí, kde jsme zajišĢovali požární dozor pĜi pálení þarodČjnic.
V ranních hodinách jsme zjistili, že nám kdosi Májku podĜízl. Naše rozhodnutí bylo
jednoznaþné – Májka musí co nejdĜíve opČt stát na svém místČ. I když se to zdálo být
nemožné, tak si hasiþi poradili a v ranních hodinách Májku postavili zpČt. Tímto bych rád
podČkoval všem zúþastnČným, kterým patĜí obrovský dík za jejich odhodlání a námahu.
Náš sbor uspoĜádal v pátek 6. kvČtna soutČž v požárním útoku O pohár starosty obce Zábrodí.
SoutČžilo se v kategoriích dČtí, mužĤ a žen. Tato soutČž byla spojena s okrskovou soutČží.
Náš sbor nastoupil na startovní þáru ve tĜech kategoriích. Starší žáci, po problémech s okresní
stĜíkaþkou obsadili poslední místo. Ženy se umístily na tĜetím místČ a muži vybojovali pohár
za druhé místo s þasem 29:84.
1. þervna probČhlo odzkoušení nového svolávacího zaĜízení pro jednotku požární ochrany,
které funguje pomocí SMS. V pĜípadČ mimoĜádné události každému þlenovi jednotky dorazí
SMS, ve které je napsáno místo zásahu a jeho typ. Po úspČšné zkoušce došlo k zaĜazení
tohoto systému i na operaþním stĜedisku HZS.
V pátek 3. þervna jsme pomáhali obecnímu úĜadu s poĜádáním Dne dČtí na hĜišti v Zábrodí.
Jednotka hasiþĤ z Dolní Radechové pĜedvedla ukázku vyproštČní osob z havarovaného
automobilu, vþetnČ pĜedlékaĜské první pomoci.
V sobotu 18. ýervna jsme s dČtmi vyrazili na soutČž v požárním útoku do Bohuslavic nad
Metují. DČti soutČžily v kategorii Straších žákĤ a umístily se na tĜináctém místČ.
V prĤbČhu celého roku se vČnujeme þinnosti s mladými hasiþi, údržbČ techniky a potĜebným
opravám
Jakub StĜeda
Velitel SDH Horní Rybníky

Ohlédnutí za akcemi uplynulých dvou mČsícĤ
Svátky jara jsme zakonþili již tradiþnČ 30. dubna stavČním máje a pálením þarodČjnic.
Po pĜedešlé pĜípravČ, výbČru vhodného stromu, jeho opracování a pĜivezení na místo, se
samostatného stavČní máje ujali þlenové obecních sborĤ DH s panem starostou.
Malé pohoštČní od budoucích maminek ze Zábrodí pĜišlo vhod a došlo i na skleniþku.
Poté se všichni sousedé vypravili na hĜištČ do Zábrodí.
Hranice s dvČma stylovými þarodČjnicemi byla již pĜipravena. Kolem vzrušenČ pobíhaly
malé þarodČjniþky a þarodČjové. Za vydaĜeného poþasí si všichni mohli oddechnout a
spokojenČ popít chlazené pivo, limo a naladit se na další program tentokrát pro dČti.
Doþkali jsme se i pĜiletČvších þarodČjnic, které se dostavily se svými výletními košĢaty.
PĜivítaly se sváteþnČ vystrojeným þarodČjnickým dorostem a hned se pustily do soutČží. Hod
koštČtem na cíl nebyl nikterak jednoduchou záležitostí. Všeobecné veselí sklidil bČh okolo
hranice s þarodČjným kocourem na zádech. Došlo i na vyplácení mlsného kocoura i na
þarodČjnické pometlo, kterým musely dČti domést za þáru nČkolik míþkĤ jako nepoĜádku
v þarodČjnické chalupČ.

Den dČtí
Poþasí nám pĜálo, a tak jsme si v pohodČ mohli užít oslavy dČtského dne.
Pro dČti byly pĜipraveny soutČže zruþnosti, pohybové zdatnosti a další zajímavé disciplíny
jako stĜílení ze vzduchovky, kdo dĜíve uklidí hraþky do košíku, prohazování míþkĤ, hod na
cíl, skákání v pytli, „tunelování“ a probíhání mezi pĜekážkami. Svou úþastí ve hrách nás
podpoĜili i dČti z fotbalové pĜípravky. Tím se snadnČji i ostatní zapojili do hry i do
doprovodného programu líþení na obliþej paní vizážistky.
PĜíjemnČ strávené odpoledne pak završila skvČlá ukázka SDH Horní Radechové a Horních
RybníkĤ, kteĜí spoleþnČ provedli praktickou ukázku vyprošĢování osob z havarovaného
automobilu a poskytnutí první pomoci postiženým.
Myslím, že se mĤžeme zase tČšit na další roþník, který pĜinese nová pĜekvapení v podobČ
soutČží i dobrých nápadĤ.
Dík patĜí všem za ochotu pomoci a pĜispČt k pohodovému prĤbČhu poĜádaných akcí.
E.L

Vážení spoluobčané,

dovolte nám malé ohlédnutí za některými akcemi v tomto roce, které pořádal a nebo se zúčastnil
náš sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí.
VALNÁ HROMADA SBORU

MALÁ CESTOMÁNIE - Nepál - trek k Mont Everestu Romana Krejčiříka

TRADIČNÍ JARNÍ BIGÁDA V OBCI - 8. ROČNÍK - sběr odpadků v lese a podél cesty v Zábrodí na úseku
od rybníka Brodský až k rybníku Pikolomini.

BRIGÁDA V OBECNÍM LESE

STAVĚNÍ MÁJE

ČARODEJNICE

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ SBORU

OPRAVA PS-12

OKRSKOVÁ SOUTEŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU - na hřišti v Zábrodí se konala již 10x.

ZÁBRODSKÝ POHÁR - již po osmé.

BRIGÁDY KOLEM ZBROJNICE A POMNÍKU V ZÁBRODÍ

VELIKONOCE

ZVĚŘINOVÉ HODY

TRADIČNÍ VÝLETY NA KOLÁCH

DĚTSKÝ DEN

Závěrem děkujeme všem, kteří svým postojem a pomocí, byli nám v naší činnosti nápomocni.
V tomto roce 2011 ještě plánujeme námětové cvičení v obci, účast na některých soutěžích a námětovém
cvičení okrsku. Dále výlety na kolách a další rodinné společenské akce. Ale nejbližší akcí bude pomoc OÚ.
s vybudováním dětského hřiště pro menší děti v Zábrodí.

Scházíme se každé pondělí v hasičské zbrojnici v Zábrodí od 17. hodin a velmi rádi přivítáme
nové členy a zejména i celé mladé rodiny s dětmi. Máme spoustu dalších plánů a budeme rádi
když budete u toho.
Těší se na Vás hasiči v Zábrodí.

StĜípky z kroniky 1966 –1970
Pokraþujeme v listování v kronice, sledujeme 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. Vrcholí „zlatá“ šedesátá léta, jejichž konec byl více než smutný. Kdo to
nezažil, tĜeba lépe pochopí své rodiþe nebo prarodiþe. Rok 1966 zaþal velmi mírnou zimou a to se
ještČ globálnČ neoteplovalo.

1966 leden mírná zima

hned po prvním
lednu pršelo tĜi dny, teploty byly nad nulou.
Sníh napadl až v polovinČ ledna a vydržel
jen do poloviny února 16. února vystoupil
teplomČr na rekordních 16 stupĖĤ. V Praze
namČĜili nejvyšší teplotu od roku 1775 –
poþátku mČĜení v Praze. 16. února byla také
výroþní þlenská schĤze JZD.
Zlepšila se situace v zásobování uhlím,
bylo možno zakoupit libovolné množství
uhlí, limit 20q byl pouze na brikety.
MNV Ĝeší možnost obhospodaĜování Špinky a
využití k rekreaci.
Jsou obavy o možnost
zajistit dostatek vhodných pracovníkĤ k této
práci. Využití zĤstane zĜejmČ na ýerveném
Kostelci.
Školka v Horních Rybníkách potĜebuje na
nejnutnČjší stavební úpravy 3500,- Kþ, plánuje
se rekonstrukce na rok 1967 nebo 1968.
30. dubna pĜevzal pĜedseda JZD BedĜich
Kozák a zootechnik Jaromír Hanuš na
pražském HradČ pro JZD Zábrodí titul.
„Nositel Ĝádu práce“.
3. þervna 1966 – dokonþena asfaltová silnice
ke Špince.
MNV v roce 1966 hospodaĜí s pĜíjmy 93.693,Kþ a s výdaji 63.677,75 Kþ.

1967-

V tomto roce kronika vyzdvihuje dvČ
významné události: 50. výroþí socialistické
revoluce v Rusku a 10. výroþí socializace
vesnice – založení zemČdČlských družstev.

Zájezd do Rakouska, pan BedĜich Kozák, p.
Jaromír Hanuš 3.- 4. dubna byli na zájezdu
Rakousku. KronikáĜ píše: každý, ze 37
úþastníkĤ, obdržel 102 šilinky tj. jako našich
30 Kþ. To si každý umí pĜedstavit co to je na

dva dny i když stravu a ubytování mČli
pĜedem zaplaceno. V obci je 30 osobních
automobilĤ. V Zábrodí 8 automobilĤ, na
Konþinách 12, v Horních Rybníkách 10
automobilĤ. 17 vozĤ Škoda, 3 Wartburgy, 2
Volhy, 1 Ford, 1 Opel a 1 Tatraplán.
Požár u SemerákĤ. 11. prosince ve 14 hodin
vypukl v þp. 16 požár. PĜíþinou bylo
rozmrazování potrubí letovací lampou, od
které chytila sláma. ShoĜelo všechno nad
obytnou þástí. ChybČl dostatek vody pro
hašení požáru.
UzavĜení pohostinství U HanušĤ v Zábrodí
31. 12. 1967. V obci zĤstávají dva hostince
„U VaníþkĤ“ v Horních Rybníkách a „U
ProuzĤ“ v Zábrodí. Obec má 443 obyvatel.

1968 -

velmi chladný leden, 13. ledna
vichĜice ochromila dopravu. Dvoumetrové
závČje likvidovaly pluhy a snČžné frézy.
Teploty - 18 stupĖĤ. 15. ledna již byly teploty
nad nulou.
Od 1. února je uvolnČn prodej ojetých
automobilĤ. Tzn. zrušeno pĜedkupní právo
mototechny. Majitel mĤže svĤj automobil
prodat sám bez prostĜedníkĤ.
Politické události: zvolen Alexandr Dubþek
1. tajemníkem ÚV-KSý. K 16. 3. 1968 byl
odvolán ministr vnitra dr. Kudrna a generální
prokurátor .
Tisk 12. 3.1968 informuje o protestech
studentĤ na StrahovČ , které probČhly 31.Ĝíjna
1967.
17. bĜezna odstoupil president Antonín
Novotný. 30. bĜezna zvolen presidentem
Ludvík Svoboda.
90 obþanĤ z obce se zúþastĖuje zájezdu do
Maćarska a k družebnímu zemČdČlskému
družstvu v Otvicích. 10. až 17. srpna.

21. srpna vojska Varšavské smlouvy
obsazují ýeskoslovensko. 25. 8. odchází
z naší obce na ÚV KSý rezoluce odsuzující
okupaci ýeskoslovenska vojsky Varšavské
smlouvy.
Podepsalo 271 obþanĤ naší obce.
MNV a státní orgány varují obþany pĜed
nadmČrnými nákupy, které by narušily
plynulé zásobování – zejména potravinami.
Tento rok byla u nás nebývalá úroda hub.
Posvícení „U ProuzĤ“ 20. a 21. Ĝíjna. „Dobrá
kuchynČ, velký výbČr obþerstvení a veselá
hudba musí pĜilákat hodnČ lidí. To je „U
ProuzĤ“ bČžné.
12. listopadu svoláni na MNV mládežníci aby
založili mládežnickou oraganizaci JUVENA.
Úþast sedmi mládežníkĤ.
Na Špince se 6. prosince objevily dČti na
bruslích. Led už byl dosti silný a i další dny
mrzlo.

1969 již od Vánoþních svátkĤ 1968
projevuje
se
nedostatek
zápalek.
V obchodech nejsou, byly vykoupeny, a
v trafikách dostanete 1 krabiþku spoleþnČ
s cigaretami. Po nČkolika mČsících byl tento
stav vyĜešen dovozem. V zásobování uhlím
svízelná situace. PĜídČl nakonec jen 10q na
rodinu. Zkrátka situace je tak vážná, že ani
centrální orgány si nyní nevČdí rady.
17. dubna odvolán Alexandr Dubþek a na jeho
místo nastupuje s. Gustáv Husák. Konþí
pražské jaro a zaþíná normalizace. Dubþek
ještČ definitivnČ nekonþí a stává se o nČco
pozdČji pĜedsedou národního shromáždČní.

dostávali po tĜech kusech. 5-10. srpna se
uzavírají benzínové stanice – není benzín.
1. srpna 1969 v JednotČ „U VaníþkĤ“
slavnostní schĤze k 10. výroþí založení JZD.
59 dĤchodcĤ odmČnČno vČcnými dary, které
zakoupilo JZD.
6. až 7. záĜí v obci byly okresní dožínky.
Vystoupili umČlci z Prahy, skupina Juventus.
Na poli pĜed Hepnarovými bylo parkovištČ
pro motorvá vozidla. Jízdu na koních pro dČti
zajistili mládežníci z JUVENY.

1970

- od ledna 1970 opČt vychází
Zábrodský zpravodaj, který od bĜezna 1969
nevyšel.
27. ledna – zvolen nový pĜedseda MNV
OldĜich Prouza - dosavadní tajemník, novým
tajemníkem se stal Augustin ŠrĤtek.
19. února výroþní þlenská schĤze JZD.
Roþní odmČna na jednoho pracovníka se
zvýšila na 19.507 Kþ za rok, oproti roku 1968
je zvýšení 3.787 Kþ. OpČt se zúþastnili
pražští umČlci Rudolf Cortéz, a národní
umČlkynČ Ljuba Hermanová.
V bĜeznu je poþasí jako o Vánocích, snČží a
snČží. ZávČje jsou vysoké 1,5 metru. Je
snČhová kalamita. Velikonoce byly bílé.
Sníh v lese obþinČ ležel ještČ v dubnu,
v místech kam nemohlo slunce.
13. srpna za pČkného poþasí zaþaly žnČ. PČkné
poþasí bylo po celou dobu žní.
15. záĜí požár stohu v Horních Rybníkách,
pĜíþinou pĜedĜený elektrický kabel od turbiny.
7. listopadu napadl první sníh.
Obec má podle sþítání lidu k 1. 12. 1970 441
obyvatel; 216 mužĤ a 225 žen.

PrĤmČrný výdČlek družstevníka za rok þiní
15720,-Kþs, takže za 10 let si mĤže vydČlat na
auto. FIAT Polski s motorem 1500 cm stojí
121.000 Kþ, FIAT 600D 69.000 Kþ.
Rada MNV Zábrodí doporuþila JednotČ
Broumov výstavbu restaurace na spáleništi þp.
u KhálerĤ. V oblasti Špinky není dosud
vhodné pohostinství.
V þervenci a zaþátkem srpna se projevil
akutní nedostatek základních potravin. Na
chleba, maso, masné výrobky se stály fronty.
V obchodech nebylo vajíþka, spotĜebitelé

Bude pokraþováno
V þervnu 2011 podle kroniky zapsal Jan Veselý

PĜehled kulturních akcí nejen v ýerveném Kostelci:
þervenec – srpen
03.07.2011 10:00

06.08.2011 00:00

DUO KMEN - PROMENÁDNÍ KONCERT VODNICKÉ SLAVNOSTI NA BRODSKÉM
staré þeské lidové písniþky v podání Pavlíny a
16. roþník již tradiþních zábavných slavností na
Josefa Rudolfových
rybníku Brodském
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

07.08.2011 10:00

07.07.2011 17:30

CHVÍLE - PROMENÁDNÍ KONCERT
RIO USA / 2011 / širokoúhlý film / þeské znČní country skupina z Hronova
/ 96 minut- Hrajeme pro dČti. Animovaný film od PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA
tvĤrcĤ Doby ledové.
Mládeži pĜístupný,
14.08.2011 10:00
Vstupné: 60
HADÁěEK - PROMENÁDNÍ KONCERT
KINO LUNÍK
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

10.07.2011 10:00
MċSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA PROMENÁDNÍ KONCERT
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

17.07.2011 10:00
SWING SEXTET - PROMENÁDNÍ
KONCERT
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

24.07.2011 10:00
KAMION - PROMENÁDNÍ KONCERT
country hudba
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

31.07.2011 10:00
KAMARÁDI OSADY 5 - PROMENÁDNÍ
KONCERT
trampská a country hudba z Police nad Metují
PěÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA

17.08.2011 18:00
57. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL
17. - 21. 8. 2011

25.08.2011 00:00
28. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
MČsto Teplice nad Metují za podpory
Královéhradeckého kraje poĜádá 25. 8. - 28. 8.
2011 již 28. roþník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu

27.08. 2011 14:00
JUBILEJNÍ 10.BENEFIýNÍ KONCERT
„JEN VE ZPċVU…“
Farnost Boušín :
Nejlepší árie z oper Antonína DvoĜáka uvedou
sólisté opery Narodního divadla. Spoluúþinkuje
dČtský pČvecký sbor Rarášek z LŠU v NáchodČ,
pod vedením sbormistra pana Mokrejše.

O festivalu
V ýeské republice, uprostĜed hor JestĜebích, Orlických a Krkonoš, se rozkládá malebné
mČsteþko ýervený Kostelec, které se snaží udržet kulturní tradice tohoto regionu.
KaždoroþnČ na konci mČsíce srpna se zde poĜádá jeden z nejstarších a nejvČtších festivalĤ v
EvropČ – Mezinárodní folklorní festival "ýervený Kostelec", který byl zaĜazen pod
patronaci Mezinárodní organizace lidového umČní I. O. V. pod statutem B do UNESCa.

Program 57. MFF ýervený Kostelec 2011
StĜeda 17. srpna 2011
18.00 - VÍTEJTE U NÁS - slavnostní zahájení festivalu
FOLKLORNÍ POHLEDNICE Z DOMOVA I ZE SVċTA
ûtvrtek 18. srpna 2011
18.00 - FOLKLORNÍ SVċT V ýERVENÉM KOSTELCI- pĜedstaví se zahraniþní soubory
22.00 - COUNTRY ZÁBAVA
Pátek 19. srpna 2011
14.30 - ROZTANýENÉ MċSTO - vystoupení souborĤ v ulicích mČsta
18.00 - PODVEýER U CIMBÁLU - medailonek þeských a slovenských souborĤ
19.00 - FESTIVAL JE V POLOVINċ - vystoupení souborĤ
23.00 - TANýÍ CELÝ SVċT - taneþní zábava pro soubory a diváky
Sobota 20. srpna 2011
10.00 - MŠE SVATÁ - pĜírodní areál u Divadla J. K. Tyla
14.00 - ODPOLEDNE S FOLKLOREM - divácká soutČž o nejoblíbenČjší soubor
18.00 - DċTSKÉ OKÉNKO - medailonek dČtských souborĤ
20.00 - GALAPěEDSTAVENÍ - folklorní svČt v ýerveném Kostelci
NedČle 21. srpna 2011
10.00 -ROZJÁSANÉ ULICE- prĤvod ulicemi mČsta
12.00 - MUZIKANTI HRAJTE - setkání lidových muzik
13.00 - LOUýENÍ S FESTIVALEM - závČreþné vystoupení souborĤ

ÚýINKUJÍCÍ SOUBORY:
INDIE – CREATIVE CULTURAL
ACADEMY - New Delhi
MEXIKO -XOCHIPITZAHUALT Sahagún
RUSKO - URALSKAYA VETCHORA JekatČrinburg
SLOVENSKO - FOLKLÓRNY SÚBOR
VRANOVýAN - Vranov nad TopĐou
FOLKLÓRNY SÚBOR BYSTRINA Banská Bystrica
PORTUGALSKO - RANCHO
FOLCLÓRIKO VERDE GAIO - Lordosa
FRANCIE - LI GAI FARANDOULAIRE
– Marseille

ITÁLIE - SICILIA BEDDA - Sicílie Grotte
LE TRADIZIONI – Minturno
TURECKO - HARMAN - Istanbul
ýESKÁ REPUBLIKA –
FOLKLÓRNÍ SOUBOR JAVORINA Strání
FOLKLÓRNÍ SOUBOR LIPKA Pardubice
DċTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
HADÁěEK – ýervený Kostelec
DċTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
BARUNKA - ýeská Skalice
DċTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
Formánci - SlatiĖany

Historie festivalu
Závodní klub Grafických tiskáren a OsvČtová beseda Žernov uskuteþnily v roce
1952 u pĜíležitosti 100. výroþí prvého vydání „Babiþky“ od B. NČmcové slavnost, která se
konala v prostoru kolem zĜíceniny hradu Rýzmburk - Babiþþino údolí. Pódium pr vlastní
program bylo vybudováno na dnČ tehdy vyschlého rybníka, jehož bĜehy se staly celkem
slušným pĜírodním hledištČm. Svoji premiéru si zde odbyl soubor HadaĜ, dále byl pozván
soubor Furiant z Chlumce nad Cidlinou, poþetný polský soubor z Klodska a
skupina Lužických SrbĤ z Budyšína. Nikdo z tehdejších poĜadatelĤ netušil, jaký zájem
veĜejnosti vyvolá taková akce, s jejímž výsledkem byli všichni spokojeni. NávštČva
pĜes 5.000 divákĤ zaskoþila poĜadatele po stránce organizaþní, ale vydaĜený program, který
tehdy nikdo nerežíroval, vše vynahradil. Slavnosti na ŽernovČ – Rýzmburk se staly tradiþní i
když s jinou náplní, pĜevážnČ dožínkovou.
Zlatá léta folkloru
Za "zlatá" léta folkloru "U nás na Náchodsku" lze oznaþit roþníky let šedesátých a
sedmdesátých. Již v roce 1960 se ujal režie umČlecký patron souboru HadaĜ, profesor
AMU František Bonuš (17 roþníkĤ). Od samého poþátku svého pĤsobení vtiskl slavnosti
lidový ráz a uvážlivým výbČrem námČtĤ úþinkujících, pozvedl umČleckou úroveĖ poĜadĤ. Ze
slavnosti písní a tancĤ se stal folklorním festivalem, který byl zaĜazen do celostátního
kalendáĜe. Dostalo se mu publicity, kritiky a recenze v denním i odborném tisku. Pozornost
mu vČnoval þeský rozhlas a pozdČji i televize, byl navštČvován odborníky z ýSR i zahraniþí.
Ve stejném duchu pokraþovali v práci i další režiséĜi – choreografka ýsl. státního
souboru VČra Svobodová, vedoucí souboru HadaĜ JiĜí Novák (11 roþníkĤ), pražský
režisér Václav Bárta a v posledních roþnících i manželé Rejškovi.

Od roku 1960 byl program rozšíĜen o sobotní veþerní pĜedstavení v ýerveném
Kostelci. Nejprve v sále Grafoklubu a pozdČji v Divadle J. K. Tyla. Další roþníky byly
obohacovány doplĖkovými poĜady jako napĜ. v letech 1967, 1969 a 1970 svČtskými koncerty
v kostelíku na BoušínČ nebo vyhranČným poĜadem v muzeu B. NČmcové v ýeské Skalici v
roce 1974, vČnovaný roku ýeské hudby. Duchovním otcem celé akce byl Vlastibor Štyrand,
který stál v þele pĜípravného výboru. Dále se pĜípravám obČtavČ vČnoval Miroslav Široký.
Zakladatel a po dlouhá léta vedoucí souboru HadaĜ JiĜí Novák se staral nejen o dobrou
reprezentaci souboru, ale i o zdárný prĤbČh festivalĤ. PĜípravu areálu zajišĢovala pĜevážnČ
OsvČtová beseda s obyvateli Žernova. Autorem výtvarné práce plakátĤ je stále ZdenČk
Petira. Vedle souborĤ z Východoþeského kraje úþinkovaly v programech soubory z celé
republiky i ze zahraniþí – Škoda PlzeĖ, Chorec Bohemica, Vycpálkovci, Ostravica, Danaj,
Žerotín, Olšava, Mostár, Partyzán, Magura, dále soubory z Francie, Itálie, Finska, Švédska,
NČmecka, Polska, Skotska, býv. SSSR a další.
PĜesunutí festivalu
V dobČ restitucí pĜišli poĜadatelé festivalu o areál Rýzmburk – Žernov v malebném
BabiþþinČ údolí. MČstské kulturní stĜedisko v ýerveném Kostelci se ujalo naplno záchrany
této tradiþní a nejen v kraji oblíbené slavnosti. Dostalo požehnání mČsta, sehnalo sponzory a
za nezmČrné iniciativy zamČstnancĤ MKS a dalších dobrovolníkĤ se pĜesunul festival do
ýerveného Kostelce. PodaĜilo se v enormnČ krátké dobČ vybudovat pĜírodní areál u
Divadla J. K. Tyla, který je prakticky v centru mČsta.
39. roþník festivalu "U nás na Náchodsku" v roce 1993 se konal již v novČ
vybudovaném prostĜedí. Pestrostí nabídky se podaĜilo probudit mČsto z povČstné letargie a
rozšíĜil se okruh divákĤ i mimo hranice našeho regionu. Festival má podporu v místním
zastupitelstvu v þele se starostou, je rozšíĜen okruh dobrovolných pracovníkĤ, kteĜí pomáhají
zajišĢovat zdárný prĤbČh akcí. Jsou rozšíĜeny formy propagace vþetnČ regionálního tisku a
vzhledem ke stále vČtšímu ohlasu festivalu, vzrĤstá i sponzorský zájem. Soubory, aĢ už naše
þi ze zahraniþí, se nám dokonce hlásí samy a mají o úþast zájem.
Stojí to spousty úsilí a energie udržet tak mohutnou akci na kvalitní úrovni jak po
stránce obsahové, tak i organizaþní. Pro zajímavost – v roce 1996 se festivalu zúþastnilo 750
vystupujících (z toho 10 zahraniþních souborĤ) a festival se rozšíĜil na 5 dnĤ.
OcenČním je, že festival je zaĜazen jako jeden z hlavních festivalĤ, které budou
každoroþnČ poĜádány pod patronací mezinárodní organizace lidového umČní (I.O.V.) patĜící
pod statutem B do UNECSa. V této nevládní organizaci je již dnes více než 170 þlenských
zemí celého svČta,jejichž národní sekce úzce spolupracují.Promítá se to i do možnosti
koordinace úþasti zahraniþních souborĤ na evropských festivalech I.O.V.. V roce 2003
udČlila tato organizace dlouholeté Ĝeditelství a dnešnímu starostovi panu MČdílkovi
ocenČní za podporu míru mezi lidmi na celém svČte a pokraþování a rozvoj folklorního
umČní a lidové kultury. Toto vysoké ocenČní za jeho práci pro folklor v ýerveném Kostelci
je jenom ocenČním jeho práce, ale pĜínosem a ocenČním pro celé mČsto a pro festival
samotný.

81.
JiráskĤv Hronov
5. - 13. srpna 2011
Doprovodný program
Uvedený program se koná

v parku A. Jiráska
s výjimkou oznaþených akcí!
V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí se program nekoná!
ZmČna programu vyhrazena!

Hlavní program bude upĜesnČn koncem þervna, kdy
budou ukonþeny všechny regionální pĜehlídky a z nich
vzejdou vítČzové.
Od 1. 7. 2011 bude hlavní program 81. Jiráskova
Hronova znám na www.mestohronov.cz.

Výstavy v dobČ 81. Jiráskova Hronova
PĜedsálí Jiráskova divadla

PĜedsálí Sálu Josefa ýapka

Nositelé Zlatého odznaku J. K. Tyla za
rok 2010

JiráskĤv Hronov odjinud a jinak ...

Vernisáž výstavy v sobotu 6. srpna v ??.00
hodin Výstava bude pĜístupná vždy 1 hodinu
pĜed zaþátkem pĜedstavení.

Pohled na JH a jeho doprovodný program oþima
hronovského fotografa ZdeĖka Šulce.OtevĜeno
dennČ v prĤbČhu JH.

PĜedsálí Sálu Josefa ýapka
PĜedsálí Jiráskova divadla

Ohlédnutí za 80. JH

Alois Jirásek a Hronov

Výstava fotografií Ivo Miþkala. OtevĜeno
dennČ v prĤbČhu JH

Výstava Regionálního muzea Náchod.
Výstava bude pĜístupná vždy 1 hodinu pĜed
zaþátkem pĜedstavení.

Program 81. Jiráskova Hronova
Pátek 5. srpna

Úterý 9. srpna

??? hodin DS Jiráskova divadla Hronov /
Jiráskovo divadlo
POPRASK NA LAGUNċ
17.00 hodin CIRKUS NA CESTÁCH

15.00 hodin O STATEýNÉM JANKOVI –
Divadélko Mrak - pohádka pro nejmenší
17.00 hodin HRONOVSKÁ DECHOVKA kapelník J. Langer
19.00 hodin BAGPIPERS - hudební
vystoupení kapely ze Strakonic

Sobota 6. srpna
15.30 hodin Slavnostní zahájení 81.
Jiráskova Hronova
NámČstí ýs. armády
16.00 hodin KOLETOVA HORNICKÁ
HUDBA - RtynČ v Podkr.
18.00 hodin ZAVċTREM – folkrock (Kolín)
20.00 hodin SAHAR - taneþní vystoupení
skupin orientálních tancĤ
22.00 hodin IMPROLIGA - Improvizaþní
zápas Úþinkuje: ýeská improvizaþní liga, o.s.

NedČle 7. srpna
13.00 hodin VavĜinecký den Hotelové školy
Hronov
PrĤvod od školy do parku A. Jiráska
- oslava patrona kuchaĜĤ, hostinských, pekaĜĤ,
pivovarníkĤ a studentĤ.
18.30 hodin Dechový orchestr mladých
ZUŠ Hronov - koncert

PondČlí 8. srpna
15.00 hodin PIRÁTSKÁ POHÁDKA –
Divadélko Mrak - pohádka pro nejmenší
17.00 hodin DECHOVÝ ORCHESTR
Jaroslava ŠrĤtka
19.00 hodin JAZZ GENERATION –
hudební vystoupení Náchod

StĜeda 10. srpna
15.00 hodin ZLATÉ SLUNCE
- festival amatérských folkových skupin
Vystoupí kapely: STRUNA, JOSEF PINKAS,
COUNTRY COLAPS, JAREK PLESAR a
PEDRO, MILOŠ DVOěÁýEK a JAKUB
FIDLER, CHVÍLE, KAMION, FUKANEC a
OLDěICH BOHADLO a spol.

ýtvrtek 11. srpna
17.00 hodin BIG BAND ALDIS Hradec
Králové - kapelník JiĜí BenešĜí Beneš
19.00 hodin ORKA – hudební skupina
Hronov

Pátek 12. srpna
ROCK FEST 2011
16.00 ZpČt na svČt (crossover) JaromČĜ
17.15 Liwid (pop rock) Karlovy Vary
18.30 Pegas (bigboš)
RtynČ v Podkr.
19.45 Kombajn (punk rock) Roudnice n. L.
21.00 Traktor (hard rock) Hranice na Mor.
22.30 Wishmasters (symfonický metal)
Úpice
23.45 Heebie Jeebies (ska punk) Hronov

TROPICKÁ CHARITATIVNÍ POUġ
8. – 10. þervence 2011
Odpoþinkový víkend za podpory mČst ýeská Skalice a JaromČĜ.
Po celé tĜi dny bude probíhat super program pro dČti a dospČlé.
DČtský den, malování na obliþej, loutkové divadlo, soutČže s Hitrádiem Magic, pouĢ
s extrémními atrakcemi, kouzelnická show, start horkovzdušného balónu, barmanská a ohnivá
show. Bude k vidČní i kolona obĜích tĜíkolek, historická vozidla KHV Metuje, ukázka
výcviku psĤ, seskoky parašutistĤ, letecká Red Bull show, hasiþi veteráni z SDH NahoĜany…

Program doplní : Divokej Bill revival, Veronika a Klára ZaĖkovi ze Superstar se skupinou
Crazy Diamont, Bugs Banny Compeny, Block Head,…. a další.

"BEZEDOS CUP o putovní pohár mČsta Náchoda"
Turnaj v plážovém fotbale
Masarykovo námČstí, Náchod
30. þervence 2011
•
•
•
•

Startovné 1000Kþ / tým
Poþet hráþĤ : 4+1
Hrací doba : 1x 15 minut
PĜihlášky : pĜihlášky na turnaj v plážovém fotbale posílejte na emailovou adresu –
nejlepsikoncerty@seznam.cz nebo na tel.: +420 777983022

PěEHRADA ROZKOŠ
-

7. – 10. 7. 2011
GOLD WING CZECH TREFFEN
14. mezinárodní sraz pĜíznivcĤ a majitelĤ motocyklĤ Honda Gold Wing
vstupné : dČti do 12 let 10Kþ, ostatní 15Kþ ( platí pouze v 7. a 8. mČsíci )

POLICKÁ PLACHTA
20. 8. sobota 11 hod.
Den plný soutČží vþetnČ polické Superstar.
Kontakt : 777 912 890 ( p. Kocián )

Galerie výtvarného umČní v NáchodČ
PoĜádá na prázdniny tento program:
7. 7.
21.7.
4. 8.
18. 8.
30. 8.

Evropa – papírové vitráže- inspirace gotikou
Austrálie – teþkovaná malby
Asie – kouzlo kaligrafie
Afrika - masky
Amerika – akþní malba, v pĜípadČ nepĜíznivého poþasí pop – art

Kdyby Vás bolel zub…
2.7 a 3.7

MUDr. Michaela Kuþerová

Komenského 48 Nové MČsto n/M

491 472 924

05.07.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

06.07.

MUDr. Blanka Hulánová

Náchodská 145 Stavostroj, Nové MČsto nad
Metují

491 476 176

09.07. a
10.07.

MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 428 885

16.07. a
17.07.

MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové MČsto nad Metují

491 470 566

23.07. a
24.07.

MUDr. Svatava Olšarová

Komenského 48, Nové MČsto nad Metují

491 472 946

30.07. a
31.07.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 48, Nové MČsto nad Metují

491 472 923

06.08. a
07.08.

MUDr. Alena Prouzová

Jugoslávská 33, Náchod

491 421 725

13.08.

MUDr. Jarmila VokĤrková

VČtrník 720, ýervený Kostelec

491 462 331

14.08.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, ýervený Kostelec

491 463 237

20.08. a
21.08

MUDr. Simona Ságlová
Ph.D.

ZŠ Malceí Nové MČsto nad Metují

491 520 373

27.08. a
28.08.

MUDr. JiĜí Sedláþek

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

03.09 a
04.09.

MUDr. Radmila
Sedláþková

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

10.09. a
11.09.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 424 921

17.09. a
18.09.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké PoĜíþí

491 482 850

24.09. a
25.09.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké PoĜíþí

491 482 850

28.09.

MUDr. Blanka
Grummichová

Studnice 31

491 422 104



PěEVZATO ODJINUD

Nastává þas dovolených a cestování nejen za odpoþinkem, ale i za poznáním.
PĜijmČte inspiraci a rozjećte se do nedalekého ýeského ráje.

Mužský a okolní skalní mČsta a mČsteþka

NejzápadnČjší þást ýeského ráje tvoĜí oblast pískovcových skalních mČst
nedaleko Mnichova HradištČ. UprostĜed témČĜ kruhového pásma okrajových
skal, v centru obrovské pískovcové plošiny, která vznikla pĜed milióny lety
zpevnČním píseþných usazenin na dnČ druhohorního moĜe, se vypíná þediþový
vrch Mužský, jenž pochází podobnČ jako Trosky, VyskeĜ þi Zebín z tĜetihorní
vulkanické þinnosti. Aþkoli byl tento vrch podstatnČ snížen lámáním kamene,
pĜesto je se svojí nadmoĜskou výškou 463 metrĤ nejvyšším bodem jihozápadní
þásti ýeského ráje a je z nČho nádherný výhled na všechny strany do dalekého
kraje. V roce 1866, v období prusko-rakouské války, bylo v tČchto místech
rozloženo rakouské dČlostĜelectvo, na což upozorĖuje zde umístČný památný
pískovcový jehlan, jenž je postaven pĜímo nad bývalým lomem. Malebnost
zátiší vrcholku dokreslují jabloĖové sady, jimiž je Mužský obklopen. Pokud
sejdeme z vrcholu do stejnojmenné vsi, která se rozkládá na jižním úpatí této
þediþové vyvĜeliny, ocitneme se na návsi obklopené nádhernými roubenými
stavbami ve stínu památných lip.Tato osada byla v roce 1995 prohlášena
pĜírodní rezervací lidové architektury.Pískovcové podloží þediþového vrchu
tvoĜí kolem Mužského rozsáhlé návrší, ve stĜední þásti využité pro orbu, v
okrajových oblastech bylo však výmolnou a výtvarnou þinností vody, vČtru a
vzduchu a tu a tam i zásahem lidské ruky prorváno a vzniklo tak nespoþetné
množství skalních útvarĤ, osamocených þi v menších skupinách, jinde však
seskupená v rozsáhlá skalní mČsta. Tato pískovcová plošina je rozdČlena tČmito
prĤrvami na pČt þástí a tČmi jsou Hrada, Mužský-skály, PĜíhrazské skály, skály u
Valeþova a skály u Drhlen.Jak potvrzují archeologické nálezy, okolí Mužského
bylo osídleno již od pravČku. Menší jeskynČ a útulky pod pĜevislými skalami
lákaly pravČké lidi k pobytu a byly jimi pozdČji rozšiĜovány a zdokonalovány v
celou soustavu skalních osad. Malebné prĤþelí Mužského pĜi pohledu od Ĝeky

Jizery a mČsta Mnichova HradištČ tvoĜí skalní bašty jednoho z nejvČtších a
nejpevnČjších hradišĢ v celých ýechách, zvaného od nepamČti Hrada. Je to
rozsáhlé návrší výbornČ chránČné na severu i na západČ skalními srázy. Na jižní
stranČ oddČluje je od sousedního skalního hradištČ Klamorny hluboké údolí,
stoupající k východu k místu, kde stojí budovy Píþova statku, jediného lidského
obydlí na dnešních Hradech. Na východČ, hned v sousedství Píþovy usedlosti, je
hradištČ ukonþeno pĜíþným údolím „pod Hrady“ (Brkenová), z nČhož byl dĜíve
jediný pĜístup na Hrada tzv. Ženskými vraty, totiž prĤjezdem mezi dvČma
skalami proti sobČ stojícími a pozdČji umČle ještČ pĜisekanými.
Širší veĜejnosti je však známČjší þást pískovcové oblasti pod Mužským zvaná
Drábské svČtniþky, pĤvodnČ nejzazší výbČžek pískovcových HradĤ nejdále k
severozápadu. Od HradĤ je nyní oddČlen hlubokou úžlabinou, v nové dobČ ještČ
umČle vylámanou a rozšíĜenou. V podstatČ se jedná o tĜi velké skály s nižší
pískovcovou plochou uprostĜed a dvČ menší skály, oddČlené od sebe užšími
skalními štČrbinami a prĤrvami. V nich je vydlabána a vytesána rozsáhlá skalní
osada, pĜes tĜicet vČtších i menších skalních svČtniþek. NČkteré z nich byly do
skály vytesány cele a opatĜeny dodnes zachovanými vchody a okny, jiné jsou
dnes zachované jen zþásti, neboĢ kraje skály a tenké stropy se pozdČji zĜítily,
respektive byly pĤvodnČ doplnČny ještČ dĜevČnou stavbou. NejvČtší z nich je
svatynČ, skalní kaple s kamennou lavicí vytesanou pĜi stČnČ ve skále s oltáĜem
na tĜech schĤdcích. SvatynČ podle svého uspoĜádání zĜejmČ sloužila katolickému
ritu, její poslední úprava mĤže být pozdního pĤvodu, neboĢ ještČ v 17. století
pĜevládala doþasná móda svatyĖ ve skalách. Nedaleko této skalní osady se
nachází skalní útvary Drábský sloup, Hláska, Koþka, ve druhé polovinČ 13.
století byl v této oblasti založen skalní hrádek, který byl obýván až do 15.
století. Dnešní podoba hrádku pochází z doby kolem roku 1430, kdy byl upraven
a rozšíĜen husity.Na východ od HradĤ je lesnatá oblast nazývaná Chodová, v níž
mezi boroviþnatým porostem prorážejí z podloží na povrch skalní skupiny. Dále
k východu pĜechází v další hradištČ zvané Staré Hrady, tvoĜené táhlým skalním
ostrohem, vymezené skalními prĤrvami. Ve svahu ostrožny, vybíhající na jižní
stranČ proti Starým HradĤm, se nachází skalní jeskynČ, jež nese název sluj
Krtola. JižnČ od ní, pĜes sedlo Hrázka, se ve vyšší skalní poloze nalézá další
ostrožna s názvem Na Hynštech, kde jsou vytesány dvČ navzájem spojené
svČtniþky obdélníkového tvaru, pĜed nimiž se nachází studna. BČžnČ se tyto
svČtniþky nazývají þeskobratrskou modlitebnou, neboĢ prý se tu scházívali v
dobČ pronásledování ýeští bratĜi.Opodál na jiné ostrožnČ ve skalní skupinČ
Smrkovec leží balvan s vyhloubenou miskou na povrchu, který je obecnČ
nazýván obČtním kamenem, který je však pokládán za romantický výtvor 19.
století.
Oblast na východ od Hynšty se nazývá Kobylí hlavou a zde již hraniþí
Žehrovský les. Dále k východu na okraji tohoto lesu nedaleko Žehrova a
Skokova se dostaneme až k loveckému zámeþku Belvínu (též Belle-vue þi
Velbín, dnes myslivna). Ve skalách zvaných Vlþí doly za myslivnou jsou

tzv.maštale,
dosud
blíže
neprozkoumaná
tesaná
sklepení.
Na opaþné, stinné stranČ pískovcové plošiny pod Mužským se rozprostírají
PĜíhrazské skály. Nacházejí se zde skály rozmanitých tvarĤ, které se pĜimykají
ke kolmo spadajícím okrajovým srázĤm. PatĜí mezi nČ, mimo mnoha jiných,
PĜíhrazské vČže, Garotta, Pražská jehla, Barberina, Turnovská vČž þi Kobyla.
Poslední z nich je nejen zvláštností PĜíhrazských skal, ale i horolezeckou
jedineþností. Kobyla má tvar vzepjaté koĖské hlavy, pĜiþemž všechny její stČny
jsou hladké a pĜevislé. V minulosti byla považována za neslezitelnou. V roce
1937 však byla zdolána nČmeckými sportovci a o dva roky pozdČji byla na ní
vytyþena nová cesta, zvaná ýeská, technicky ještČ ponČkud nároþnČjší.
Oblastí pískovcových skalních mČst v okolí Mužského prochází úsek Zlaté
stezky ýeského ráje, která sem smČĜuje od hradu Kost, vstupuje za obcí Srbsko
a pokraþuje ke skalnímu masivu Sokolka. Tento masiv, jenž je asi 500 metrĤ
dlouhý a 200 metrĤ široký, má bohatČ þlenČné skalní stČny vysoké až 40 metrĤ,
které jsou tvoĜeny tĜemi barevnČ odlišnými vrstvami pískovce – šedý v horní a
stĜední þásti, žlutý v dolní þásti a naþervenalý s pĜímČsí železa na úpatí. Odsud
stezka míĜí do PĜíhrazských skal, kde nás þeká ponČkud nároþná cesta po
dĜevČných a posléze i kamenných a železných schodech, ovšem naše námaha
bude naprosto vyvážena euforií, která nás zaplaví pĜí skvostných výhledech z
okraje skalního masivu, kudy tato stezka, nazývaná též stezkou Budcovou, v
tČchto místech prochází. Cestou k nejznámČjší vyhlídce zvané Krásná vyhlídka
mineme míjíme již výše zmínČné hradištČ Hrada">Stará Hrada, odkud se nám
rovnČž otevírá výhled do kraje. Když se do sytosti pokocháme rozhledem z
Krásné vyhlídky, mĤžeme pokraþovat po Zlaté stezce ýeského ráje dále na
Drábské svČtniþky a odtud dále k zĜíceninČ hradu Valeþov.
Hrad Valeþov je prvnČ pĜipomínán roku 1324. Jedná se o typický skalní hrad,
jenž byl vystavČn na okraji pískovcové plošiny pod vrchem Mužský. Na
nejvyšší skále stál hradní palác, zþásti zdČný, zþásti roubený. PĜíkop vytesaný ve
skále jej oddČloval od ostatních skalisek. Za husitských válek náležel tento hrad
osobním pĜátelĤm Jana Žižky, a sice bratrĤm Bernardovi a Bartošovi z
Valeþova. Tehdy v pĜilehlé þásti západnČ od hradu bylo patrnČ v tesaných
svČtniþkách zimní táboĜištČ pĜívržencĤ husitství. Roku 1439 byl hrad vypálen
JindĜichem z Vartenberka. Za JiĜího Berky z Dubé byl roku 1512 vystavČn
palác, jehož zĜícenina se dochovala dodnes. Po roce 1652 byl hrad definitivnČ
opuštČn a poté zpustl. Z Valeþova pokraþuje stezka do obce Zásadka, kde
opouští hranice ChránČné krajinné oblasti ýeský ráj a zamíĜí do Mnichova
HradištČ. Jižní þásti této oblasti ýeského ráje pak dominuje skalní mČsto u
Drhlen, v jehož blízkosti se rozkládá Komárovský rybník s oblíbeným
rekreaþním stĜediskem Branžež.
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Tajenkou dnešní kĜížovky je konec citátu od Ingrid Bergmanové:

Polibek je krásný vynález pĜírody jak zastavit Ĝeþ,….
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O prázdninách se obvykle cestuje a s sebou si bereme jen ty nejnutnČjší vČci.
Mezi nČ patĜí bezesporu i zápalky, jedeme-li nČkam stanovat. Nezaberou pĜíliš
mnoho místa, ale mohou poskytnout spoustu zábavy. Lámejte si hlaviþky nad
následujícími úkoly:









A pro menší dČti tu máme lehþí úkoly:





AKCE PRO VEěEJNOST – Déþko Náchod
VAVěINECKÁ POUġ - 13. - 14. srpna 2011
Tradiþní VavĜinecká pouĢ se koná na MasarykovČ námČstí v NáchodČ.
KromČ kolotoþĤ, stánkĤ a houpaþek se mĤžete tČšit na kulturní program na pódiu v zahradČ
Déþka.
PĜijede 5 Angels a Michal Nesvadba a Ĝada dalších skvČlých vystoupení.
PĜesný program uveĜejníme na plakátech a na www.decko-nachod.cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ TÁBORY:
PĜímČstské tábory:
• TÝDEN S VýELKOU MÁJOU - 25. 7. – 29. 7.
- pro dČti od 4 do 8 let, od 7 do 16 hodin
Tábor plný pohádek, hraní, cviþení uvnitĜ i na louce a spousta dalších aktivit
pĜizpĤsobených vČku dČtí. Celodenní stravování zajištČno.
• S ANGLIýTINOU CELOU EVROPOU – 8. 8. – 12. 8.
– vhodné pro dČti 10 – 14 let, od 8 do 17 hodin
Tábor s rodilým mluvþím pro všechny holky a kluky, kteĜí se chtČjí zlepšit v angliþtinČ,
dozvČdČt se zajímavé vČci o celé EvropČ. Výuka bude probíhat formou jazykových her s
dĤrazem na zlepšení konverzaþních schopností.

Pobytové tábory:
• TANEýNÍ TÁBOR POHYB V RYTMU ULICE 1 – 16. 7. – 23. 7. v Deštném
v Orlických horách
• TANEýNÍ TÁBOR POHYB V RYTMU ULICE 2 – 24. 7. – 31. 7. v Deštném
v orlických horách
- pro dívky a chlapce od 12 let
- tábor zamČĜený na moderní styly tance – hip-hop, street dance, new style,house dance,
MTV dance pod vedením profesionálních lektorĤ, další zábavný, soutČžní program,
nebude chybČt taneþní párty v rytmu ulice, ubytování s plnou penzí v horském
Penzionu Aniþka se skvČlým zázemím, v pĜihlášce uved’te zamČĜení na street dance
nebo break dance
• VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR „PěEKVAPENÍ“ - 31. 7. - 7. 8.
– pro dČti 8 – 18 let a pro rodiny s dČtmi od 2 let
– vhodnou Ĝeku zvolíme až podle aktuální sjízdnosti, zažijeme táboĜení pod stany, hry
vodní i na suchu, návštČvu památek, vaĜení na ohni, dobrou partu kamarádĤ, vodácký
kĜest, nauþíme jezdit na kanoi þi raftu každého, jedinou podmínkou je umČt plavat, na
lodích jedeme „na lehko“, zavazadla veze doprovodné vozidlo
• CYKLOTURISTICKÝ TÁBOR VENTILEK – 13. 8. – 21. 8. v Lomnici nad
Popelkou
– pro dČti 9-16 let

HvČzdicové jednodenní výlety za krásami ýeského ráje i za koupáním, budeme hrát
hry a soutČžit, nauþíme se rozumČt mapČ, poskytnout první pomoc a opravit kolo,
tábor je urþen i pro zaþínající cyklisty a cyklistky.
•
–

•
–
–

•

•

VÝTVARNÝ TÁBOR – TAJEMSTVÍ RUNOVÉ MAGIE - 14. 8. – 21. 8. ve
VižĖovČ u MezimČstí
pro dČti od 7 do 16 let
Tábor bude v rytmu života KeltĤ, svČta legend, magie a pokladĤ. DČti se mohou tČšit na
výtvarné dílny, netradiþní výrobky, hry, soutČže a spoustu nevšedních zážitkĤ.
DULŠ I. – POZNEJ SÁM SEBE – 15. 7. – 24. 7. v Sebuþi u Chvalkovic
pro mládež 14-21 let
Rád poznáváš nové hry a programy? Chceš zažít pohodu a pĜíjemné prostĜedí? Prožít
tajemství, dobrodružství a napČtí? Dokázat Ĝešit nároþnČjší situace a poznat, co ti není
vlastní, kde máš hranice a v þem jsi naopak nejlepší? Chceš si hrát a užít si spousty
legrace? Pojeć s námi na Dulš 1 pro instruktory, zaþínající vedoucí a kamarády.
Poznáš nové hry, vyzkoušíš si je, užiješ si lezení, vodáctví, lanové aktivity, nahlédneš
do základĤ pedagogiky, psychologie, bezpeþnosti a zdravovČdy pod vedením
kvalifikovaných lektorĤ. Dulš 1 není o odpoþinku, ale o zážitkových programech a
nových dovednostech. Absolventi získají osvČdþení.
DULŠ II. - 15. 7. – 24. 7. v Sebuþi u Chvalkovic
Tábor je urþen pro absolventy Dulš I., zkušenČjší instruktory a mládež ve vČku 16 - 23
let, kteĜí si chtČjí prohloubit své znalosti, získat nové dovednosti a vyzkoušet si nové
aktivity a programy.
Program bude rozþlenČn do 3 okruhĤ: odborného, herního a zážitkového a relaxaþního
okruhu.PĜednášky povedou zkušení lektoĜi, zážitková a herní þást bude spoleþná s
táborem Dulš I.
LEGENDA „Za hranice mléþné dráhy“ - 30. 7. – 11. 8. ve Studánce u VernéĜovic
- pro dČti 8 do 16 let -cesta do vesmíru, plná ohromujících dobrodružství, návštČva
mimozemských civilizací, osídlování planet a spousta her, výtvarných a hudební
aktivit, bojovek a noþních her, netradiþních aktivit, spaní a vaĜení v pĜírodČ.Více
informací a pĜihlášky najdete na www.decko-nachod.cz

PěEJEME VŠEM PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍýKA, POHODY A DOBRODRUŽSTVÍ.
NA VÁS, SE KTERÝMI SE NEUVIDÍME NA NAŠICH TÁBORECH, SE TċŠÍME NA
VIDċNOU ZASE V ZÁěÍ NA KROUŽCÍCH.
RODIýģM DċKUJEME ZA PODPORU DċTÍ VE VOLNOýASOVÝCH AKTIVITÁCH A
PěEJEME VYDAěENOU DOVOLENOU.
Kolektiv SVý Déþka Náchod

