Pokojné a požehnané
velikonoční svátky
Vám jménem OÚ Zábrodí
přeje
Jan Dlauhoweský

lahopřejeme k narozeninám
V měsíci březnu 2015 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
88 let
80 let
80 let
77 let
75 let
70 let
69 let
63 let
60 let
60 let

paní
pan
paní
pan
paní
paní
pan
paní
paní
pan

HANUŠOVÁ Jarmila z Končin
KRÁL Oldřich z Horních Rybníků
VYHNÁLKOVÁ Irena z Končin
HANUŠ Antonín z Horních Rybníků
HEJDOVÁ Iva z Horních Rybníků
HORNYCHOVÁ Ludmila ze Zábrodí
VOJTĚCH Miroslav z Končin
JIRÁSKOVÁ Jaroslava z Horních Rybníků
BENEŠOVÁ Alena ze Zábrodí
VESELÝ Jan z Horních Rybníků

V měsíci dubnu 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
87 let
78 let
75 let
74 let
69 let
69 let
64 let
64 let
63 let
60 let

pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní
pan

MATĚJOVIC Jiří z Končin
POLÁČEK Karel z Končin
ŠPELDOVÁ Jana z Horních Rybníkách
HANUŠOVÁ Anna z Horních Rybníků
TOMKOVÁ Danuška z Končin
VOLHEJNOVÁ Drahoslava z Horních Rybníků
PÁSLER Josef z Končin
VAJSAR Ivan z Končin
BURDYCHOVÁ Marta ze Zábrodí
SEDLÁČEK Miroslav z Horních Rybníků

V měsíci květnu 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
87 let
86 let
83 let
77 let
72 let
71 let
68 let
67 let
65 let
62 let
61 let
61 let
61 let
60 let

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

SOUMAROVÁ Anna ze Zábrodí
MARTINOVÁ Ludmila z Končin
HANUŠ Jaromír ze Zábrodí
PROUZA Oldřich ze Zábrodí
FEYGLOVÁ Marie ze Zábrodí
WOLFOVÁ Milada z Končin
TOMEK Josef z Končin
DLAUHOWESKÁ Jana Zábrodí
SUKOVÁ Mária z Horních Rybníků
ADÁMEK Luděk ze Zábrodí
JIROUŠEK Ladislav z Horních Rybníků
PROUZOVÁ Hana z Horních Rybníků
FORMAN Miloš z Končin
VESELÁ Marcela z Horních Rybníků

Oslavencům přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí do dalších let.
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Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu za podarování a květiny, jaho zástupcům za milou návštěvu a popovídání.
Děkuji též sousedům a přátelům za ústní i telefonická přání a hlavně rodině, která přišla gratulovat s
dárky a kytičkami.
Věra Bydžovská, Zábrodí
Děkuji zástupcům Obecního úřadu Zábrodí za věcný a květinový dar k mým narozeninám.
Irena Dohnanská, Horní Rybníky
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za květiny, balíček a milou návštěvu
u příležitosti mého jubilea.
Anna Chrastinová, Končiny
Děkuji zástupcům obecního úřadu, rodině a známým za věcné a květinové dary.
Milena Prouzová, Končiny
Děkuji rodině, příbuzným, známým a zástupcům OÚ panu Dlauhoweskému a paní Lokvencové za
příjemnou návštěvu, gratulace, květiny a dárky k mým narozeninám.
Oldřich Král, Horní Rybníky
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu a krásné květiny a dárky k mým narozeninám.
Irena Vyhnálková , Zábrodí 114
Děkujeme Všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní Marií Habrovou.
Rodina Boudova a Fraňkova
Děkuji všem, kteří se svou účastí a květinami snažili zmírnit bolest nad odchodem
mého manžela pana Josefa Maršíka.
Zděnka Maršíková, Zábrodí
Srdečně děkuji zástupcům obecního úřadu Zábrodí, panu starostovi, panu Volhejnovi a panu
Jirouškovi, za přání, květiny a darkový koš k mým narozeninám.
Iva Hejdová, Horní Rybníky

Vážení spoluobčané,
děkuji touto cestou firmě AG Horní Rybníky a panu Petru Linhartovi ze Zábrodí za darování
čuníků na obecní zabíjačku. Děkuji také všem dobrovolníkům kteří se podíleli na přípravě a
realizaci třetího ročníku této akce.
-Obec zakoupila v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí“ štěpkovač
Laski KDO 85/14. Tento stroj drtí dřevní hmotu do průměru cca.6 cm a vytváří z ní štěpku.
Zápůjčení tohoto stroje je možné domluvit s panem Petrem Habrem na tel. 777 593 584.
- Důrazně žádáme majitele psů, aby jejich miláčci svými exkrementy neznečisťovali
soukromé pozemky spoluobčanů. Stále se nedaří udržet čistotu kolem cesty ve směru zastávka
Horní Rybníky – směr les k Zábrodí.
Jan Dlauhoweský – starosta obce
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OBEC ZÁBRODÍ
Horní Rybníky 35
549 46 Horní Radechová
Česká republika
ICO:00273244

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ky „Mateřské školy Horní Rybníky“
s nástupem od 1. srpna 2015 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská
a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení),
 originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe
včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 strukturovaný profesní životopis,
 koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
 originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),
Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. dubna 2015 na adresu: Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35,
549 46 Horní Radechová. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

V Zábrodí dne 17. 3. 2015
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Vyvěšeno: 17. 3. 2015
Sejmuto:
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Milé maminky, babičky, tetičky…
Obecní úřad Zábrodí Vás
u příležitosti

MDŽ
a
DNE MATEK
srdečně zve na malé posezení

dne 24. 4. 2015 od 18.00 hodin
ve velkém sále OÚ Zábrodí
připravujeme pro vás:
povídání o kávě spojené s ochutnávkou,
spolek SPONA a jejich akvabely..
Občerstvení zajištěno.
Z důvodu přípravy občerstvení prosíme o rezervace
na tel. 491 465 113 nebo mailem na urad@zabrodi.cz.
Svoz občanů:
Zábrodí u knihovny
Zábrodí u Hanušů
Končiny u Kohlů
Odbočka k Páslerům
Na Špici u Mertlíků

17.35
17.35
17.45
17.50
17.50

Po ukončení akce bude zajištěn rozvoz.

5

OBECNÍ BAZÁREK
Máte zájem prodat nebo darovat oblečení, hračky, či cokoliv jiného?
Milé dámy a pánové,
tímto Vás srdečně zveme na náš
1. obecní bazárek,
který se koná
dne 25. 4. 2015 od 15.00 do 16.00 hodin
v malém sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách.

Ti, kteří chtějí prodat či darovat své věci, pro více informací volejte prosím 491 465 113 nebo
pište na: urad@zabrodi.cz

Vážení návštěvníci Cestománie,
dovolujeme si Vás jako aktivní účastníky divácké soutěže minulých ročníků Cestománie oslovit s
pozváním na její letošní již 14. ročník, který se koná v sobotu 11. dubna od 16.00 hodin na již
tradičním
místě
v
budově
Obecního
úřadu
v
Horních
Rybníkách.
Opět jsme pro Vás připravili 3 bloky cestopisných přednášek a filmů. Nově společně
prozkoumáme další 2 kouty světa. Blízký východ, který uvidíme jak z cest do Izraele, tak i ze
studijního pobytu v Palestinském Nábulusu. Vše doplníme krátkým pohledem na perly Sýrie, které
už možná neuvidíme.
Další oblastí našeho zájmu bude jihoamerická divoká Patagonie projetá dámskou partou,
doplněná filmem z treku po ostrově Navarino, ležícím na jih od Ohňové země. To vše ještě doplníme
novým pohledem na Nepál, který není jen o velehorách a na sedle kola pohledem filmové kamery
zdoláme italské Dolomiti ve stopách Girro d´Italia.
Po celou dobu bude připraveno občerstvení doplněné o již tradiční exotickou specialitu a
samozřejmě i letos se můžete aktivně zúčastnit divácké soutěže s atraktivními cenami od našich
sponzorů.
Celý výtěžek Cestománie je nadále věnován na naše charitativní projekty. I díky přínosu z
dobrovolného vstupného jsme v loňském roce dosáhli čistého výtěžku 11.649,- Kč. Vedle
dlouhodobé podpory námi adoptovaných indických dětí již čtvrtým rokem podporujeme Středisko
rané péče Tamtam Praha, které poskytuje dlouhodobou podporu přímo v terénu pro rodiny s dětmi se
závažnými poruchami sluchu či kombinovaným postižením. Letos nás opět osobně navštíví i
zastupkyně Tamtamu paní Dr. Jungwirthová.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Václav Vencl a přátelé cestování
s podporou Obecního úřadu Zábrodí
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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NA
STAVĚNÍ MÁJE A SLET ČARODĚJNIC
30. dubna od 16.00 hodin na návsi
před obecním úřadem.
Přijďte podpořit stavěče máje a pobavit se
při večerním pálení čarodějnic.
Jídlo a pití bude jako tradičně připraveno.

REJ ČARODĚJNIC
v 18.00 hodin
Pro malé čarodějky a čaroděje
jsou připraveny
zábavné hry a soutěže.

OBECNÍ ÚŘAD ZÁBRODÍ VE SPOLUPRÁCI
S MÍSTNÍMI SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
vás zve na

a

Zábrodské traktory
v sobotu 30. května 2015
na místním fotbalovém hřišti.
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Sousedské posezení
V sobotu 31. ledna se konalo tradiční sousedské posezení našich občanů při dobré hudbě, tanci a
zábavném programu.
Letos zahájil slavnostní večer folklórní taneční kroužek Hadářek z Červeného Kostelce pod
vedením paní Lenky Vondrové a Markéty Janušové. Prozradily nám, že tuto taneční skupinku vedou
necelý půlrok. Přesto s dětmi nacvičily pestrý dvacetiminutový program písniček s tanečními
choreografiemi z Podkrkonoší, Podorlicka i Hradecka. V úvodu vystoupení zazněly podkrkonošské
koledy. S úpravami a výběrem písní paní Vondrové a Janušové pomáhá pan učitel ZUŠ Tomáš Hájek
(syn regionálního hudebníka a skladatele Aleše Hájka). Poté následoval blok dětských lidových
písniček: Holka modrooká, Šlo děvčátko pro vodu, Ptala se Zuzana Kuby a úsměvná choreografie
písně Když jsem já pásl v ořeší. Děti sklidily za své milé vystoupení srdečný potlesk všech
přítomných.
Rozproudila se taneční zábava v rytmu klasických lidových tanců - polky a valčíku a dalších
rytmů, které pak prostřídaly pop a rock evergreeny od 70. let po současnost. Hrála skupina JUNO.
Královny květin - růže ozdobily každý stůl našich dříve narozených spoluobčanů. Kdo mohl přijít,
jistě si odnesl trochu veselí a něco z družné atmosféry večera. V průběhu zábavy jsme pak mohli
všichni ochutnat i pohoštění z místní kuchyně.
Jen lituji, že se kvůli nemoci houslistky a zpěvačky Niky nemohlo uskutečnit její vystoupení. Jistě
by přispěla svojí sólovou hrou k pohodě i nevšednímu prožitku večera.
E. Lokvencová
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Zabijačková
Týden příprav žádá si
sešlost dnešní jakási.
Zprvu zimou zkřehlé ruce
zahřeje jen slivovice.
Již se ovar v kotli vaří,
u válů se práce daří.
Krájí se, seká a přebírá,
na jitrnice a tlačenku
se pečlivě maso vybírá.
Dršťková, guláš, ovárek,
hbité ruce se stěží
opřou o válek.
Česnekem a majoránkou
voní horká polévka,
kroupové se v troubě peče,
plní se chutná jelítka.
Chceš-li přijít posedět,
na stolech hory zelí,
křen, zákusky –
radost pohledět!
Hudba hraje z plných plic,
slyšíš hovor, zpěv i cinkot lžic.
Pod kotel se ještě přikládá,
k družné náladě a tanci
hudba stále nabádá.
Co tu bude ještě více?
Tlačenky a jitrnice!
Přijď si i Ty na sváču či na oběd,
dobré pivo i pohoda tu bude hned.

Na příští setkání s Vámi se těší všichni páni a mistři řeznického a kulinářského cechu, veselá
harmonika pana Oldřicha Hejdy a Miloše Jirmana, ke všemu odhodlaná hudební skupina
„Zabíjačkový pop“ s trumpeťákem Janem Středou, skupinka obětavců v zákulisí, maminky-hasičky
a akční týmy obou našich hasičských sborů.
Dík za přinesené dobroty a všem za podporu akce.
E.Lokvencová
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Dětský karneval
Dětský karneval 1. března se již uskutečnil v jarním tónu. Spousta
dětí, maminek, tatínků a nejbližších přivítala tentoktát skupinka děvčat
ve stylových karnevalových oblečcích. Vedoucí akce Gábina Jirková –
v obleku Šebestové z večerníčku O kouzelném sluchátku, Princezna
Míša - Jirková, Šášínka - Petra Dlauhoweská, Rybana – Lucka
Brandová, Víla Amálka – Káťa Volhejnová, Pipi Dlouhá Punčocha –
Monika Volhejnová. O hudební složku se postarala Lucka Brandová.
Foto Monika Kosinková.
Hned zkraje děvčata spustila blok soutěží. Jízdu na dětských odrážedlech - motorkách zvládli i ti
nejmenší. Následovaly hry na zručnost dětí: namotávání provázků od autíček na ruličku, bonbónů na
niti, „jízda s trakařem“, stříhání provázků se zavázanýma očima. Mezi blokem her si děti zatančily
za veselého prohazování a hlučného praskání nafukovacích balónků.
A pokračovalo se dál v soutěžení. Hry zručnosti vystřídaly soutěže na orientaci a rozvoj intelektu:
skládání puzzle z nastříhaných obrázků a papírové bludiště. Následovalo házení šipek na balónky,
prohazování míčků, chození v botkách a bruslení na papírových čtverečcích. Vše prostřídal tanec,
židličková a tučňáčí pochod s míčky. Závěrem děti dostaly balíček odměn s omalovánkou,
sladkostmi a drobnými cenami za kartičky s puntíky za účast v soutěžích.
Blahopřejeme výhercům hlavní ceny - rodině Hanušových z H. Rybníků (los č. 13), která získala
sponzorský dar - karnevalově vyzdobený dort z domácí dílny paní Evy Čavojské ze Stárkova.
Děkujeme též dobrovolníkům obsluhy a všem, kteří se zasloužili o organizaci a uspořádání celé
akce.
E. Lokvencová
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TJ SOKOL ZÁBRODÍ POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ !!!!
Určeno pro holky i kluky ročníků 2001 až 2005,
mladších ročníků 2006 až 2009

Těšíme se na vaši účast. Oddíl Sokol Zábrodí
Více informací na vedoucího mládeže
Matějovic Jiří, mobil: 603 783 637

Losování soutěže předpřípravek (ročníky 08 až 10):

KOLO

Na hřišti S. Zábrodí budou odehrány tyto zápasy: 4. 5. Zábrodí – Provodov A + B
26. 5. Zábrodí – Náchod A + B
Pořadatel

4

3

2

1

Velichovky
Náchod
ČK
Provodov
Jaroměř
Velké Poříčí
Zábrodí
Náchod
Opočno/Dobruška
Velká Jesenice
Náchod
ČK
Náchod
Velichovky
Zábrodí
Nové Město nad
Metují

Termín

Účastníci
1
2
Velichovky
Zábrodí
Nové Město
Náchod A+B
n.M
ČK
Náchod C+D
Provodov A+B
Velká Jesenice
Jaroměř
Velichovky
Náchod A+B
Velké Poříčí
Zábrodí
Provodov A+B
Náchod C+D
ČK
Nové Město
Opočno/Dobruška n.M
Velká Jesenice
Náchod C+D
Náchod A+B
Velichovky
ČK
Zábrodí
Náchod C+D
Jaroměř
Velichovky
Velká Jesenice
Zábrodí
Náchod A+B
Nové Město n.M
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Velké Poříčí

3
Jaroměř

Velké Poříčí
Opočno/Dobruška
Nové Město n.M.
Velká Jesenice
Opočno/Dobruška
Jaroměř
Velké Poříčí
Provodov A+B
Provodov A+B
ČK

Opočno/Dobruška

Rozlosování zápasů na Jaro 2015:
Okresní přebor přípravky – Chlapci:
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So

Děvčata:

12. 4. v 9 hod. Náchod – Hamra
18. 4.
Červený Kostelec
25. 4.
Zábrodí
5. 2.
Babí
9. 5.
Hronov
16. 5.
Zábrodí
24. 5. ve 13 hod. Machov
30. 5. v 9 hod. Provodov

Ne
Ne
Ne
So
So
So
So
So

12. 4. v 9 hod. Náchod – Hamra
19. 4.
Náchod – Hamra
26. 4. ve 13 hod. Machov
2. 5. v 9 hod. Provodov
9. 5.
Jesenice
16. 5.
Zábrodí
23. 5.
Náchod – Hamra
30. 5.
Velké Poříčí

Dne 6. 6. proběhne společný turnaj mladších přípravek. O čase a místu konání Vás budeme
včas informovat.
Rozlosování soutěže – Mladší žáci
Zápasy sehrané S. Zábrodí:
Ne
So
So
Čt
Ne
Ne
St
Ne

5. 4. v 10 hod.
11. 4. v 10 hod.
18. 4. ve 14.30 hod.
23. 4. v 17.30 hod.
10. 5. v 10 hod.
26. 4. ve 14.30 hod.
27. 5. v 17. hod.
7. 6. v 10 hod.

Domácí:
Hosté:
S. Zábrodí
FK Náchod B
AFK Hronov S. Zábrodí
S. Zábrodí
S. Velká Jesenice
S. Police n/Metují - S. Zábrodí
S. Zábrodí
AFK Hronov
S. Velká Jesenice - S. Zábrodí
FK Náchod B
S. Zábrodí
S. Zábrodí
S. Police n/Metují

Zápasy muži
Zápasy sehrané na domácím hřišti:
So 18. 4. v 17 hod.
S. Zábrodí
Martínkovice
So
9. 5. v 17 hod.
S. Zábrodí
Stárkov
So 23. 5. v 17 hod.
S. Zábrodí
V. Poříčí
Zápas o umístění v soutěži bude odehrán na domácím hřišti v so 6. 6. nebo 13. 6.
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Demografie a statistika obce Zábrodí v roce 2014
Změny v průběhu roku 2014
Počet obyvatel: 517, muži 267, ženy 250
PŘEHLED O ÚMRTÍCH
Dne
Jméno a příjmení Rok narození
1.2. 2014
6.3. 2014
23.7. 2014

Celkem:

Čestmír Feygl
Jaromír Martin
Zdeněk Sedláček

Poslední adresa
Zábrodí, Zábrodí 49
Zábrodí, Končiny, Končiny 70
Zábrodí, Horní Rybníky, Horní
Rybníky 20

1928
1921
1924

3 úmrtí

PŘEHLED NAROZENÝCH DĚTÍ
Měsíc/rok
Jméno
Příjmení Adresa
Únor/2014
Únor/2014
Březen/2014
Květen/2014
Květen/2014
Červenec/2014
Červenec/2014
Srpen/2014
Září/2014
Říjen/2014

Celkem:

Václav
Vanesa
Matyáš
František
Jakub
Nela
Vítek
Václav
Zdeněk
Sebastian

Nič
Škodová
Kondras
Jansák
Sokol
Poláčková
Bojar
Hovorka
Sedláček
Forman

Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,
Zábrodí,

Horní Rybníky, Horní
Horní Rybníky, Horní
Zábrodí 35
Horní Rybníky, Horní
Zábrodí 159
Horní Rybníky 18
Zábrodí 154
Zábrodí 148
Horní Rybníky, Horní
Horní Rybníky, Horní

Rybníky 2
Rybníky 22
Rybníky 50

Rybníky 20
Rybníky 7

10 dětí

ODSTĚHOVALI SE
Rok
narození

Datum změny

Petra Hájková

1986

11.6. 2014

Zábrodí, Horní
Rybníky 29

Jana Halušková

1969

21.6. 2014

Zábrodí, Horní
Rybníky 29

Martina Prouzová

1984

4.9. 2014

Zábrodí, Horní
Rybníky 68

Jméno

Staré bydliště

Nové bydliště
Rtyně v Podkrkonoší,
Úpická 642
Červený Kostelec, Lánská
395
Rychnov nad Kněžnou,
Na Drahách 833

Počet odstěhovaní: 3

PŘEHLED O SŇATCÍCH
Dne
21.3. 2014
23.8. 2014

Rok
narození

Manželé

1992
1989
1973
1981

Jakub Poláček
Michaela Strašíková
Jiří Procházka
Šárka Geislerová

Rodné příjmení
Strašíková
Kohlová

Sňatky celkem: 2
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Místo sňatku
Náchod
Zábrodí

Obec Zábrodí rok 2014
PŘISTĚHOVALI SE
Jméno a příjmení

Rok
narození

Zdeněk Hejna

1967

Jana Halušková

Datum
změny

Staré bydliště
Červený Kostelec,
10.2.2014
17.Listopadu 984

Nové bydliště
Zábrodí, Horní Rybníky 29

Studnice 8
1969

20.3.2014

Jakub Poláček

1992

27.3.2014

Petra Hájková

1985

27.3.2014

Pavlína Stehlíková

1988

Zábrodí, Horní Rybníky 29
Jizbice

Červený Kostelec,
Vyšehrad 623
Příbram, Milínská
29.4.2014 178

Zábrodí, Horní Rybníky 18
Zábrodí, Horní Rybníky 188
Zábrodí, Horní Rybníky 188

Růžena Machová

1972

Libuše Špicarová

1953

Náchod, Příkopy
9.6.2014
1122
Kramolna 216
11.6.2014

1980

Náchod, Příkopy
12.6.2014 1122

1993

Náchod, Příkopy
12.6.2014
1122

Zábrodí, Horní Rybníky 112

1989

Červený Kostelec,
19.6.2014
Koubovka 865

Zábrodí, Horní Rybníky 57

Petr Špaček
Kamil Bubeníček
Lenka Jirásková
Jitka Cinke
Maya Wiktoria Hanušová
Zied Znina

1990

2014
1989

Silvie Znina

1984

Adam Znina

2011

Petra Hájková

1986

24.6.2014

Rtyně v
Podkrkonoší, K
Františce 834

5. 8. 2014
18.9.2014

5.11.2014 Olešnice 330
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Zábrodí, Horní Rybníky 191
Zábrodí, Horní Rybníky 112

Zábrodí, Horní Rybníky 190
Zábrodí, Končiny 125

Červený Kostelec,
Olešnice 111

Náchod, Příkopy
18.9.2014
1104
Červený Kostelec,
18.9.2014 Olešnice 111

Počet přistěhovaní: 16

Zábrodí, Horní Rybníky 112

Zábrodí, Horní Rybníky 30

Zábrodí, Horní Rybníky 30
Zábrodí, Horní Rybníky 30
Zábrodí, Končiny 135

Pozvánka na společenské a kulturní akce v regionu:
DIVADLO J. ČÍŽKA NÁCHOD:
St 8. 4. v 19 hod. Islandská paměť - film.dokument P. Kouteckého a J. Buriana
přednáškový sál, Vstupné: 60 Kč
Čt 9. 4. v 19 hod. Corvus Quartet a hosté, „Jaroslav Ježek - seznamte se, prosím“
Vstupné: 110, 100, 90 Kč
Út 14. 4. v 19 hod. Chinaski tour „Rockfield“ 2015 – koncert na stání, vstupné: 360 Kč
v předprodeji, 450 Kč na místě
Út 21. 4. v 19 hod. Pavel Žalman Lohonka a spol. - folkový koncert, vstupné: 160 Kč
Čt 23. 4. v 19 hod. E. E. Schmitt: Heslo Morálka, Divadlo Palace, vstupné: 420, 400, 380Kč
St 29. 4. v 19 hod. „Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským, vstupné: 250 Kč
Ne 2. 5. v 18 hod. Večer plný nejen swingu, účinkují: Saturday Morning Band, Jazz Generation,
Big Band – pocta nách. členu Big Bandu, After party - Swing Sextet Náchod,
stolové uspořádání s tanečním parketem. Vstupné: v přpr. 260 Kč, 240 Kč
balkón
Út 19. 5. v 19 hod. P. I. Čajkovskij: Spící krasavice - balet v nastudování Moravského divadla
Olomouc, vstupné: 300, 280, 260 Kč
St 17. 6. v 19 hod. E. E. Schmitt: Manželské vraždění, Divadlo Na Jezerce, hrají Jaroslav Dušek a
Nataša Burger, vstupné: 380, 360, 340 Kč
Ne 19. 4. v 19 hod. Veselá trojka Pavla Kršky - pořádá agemen Rock Agency
St 20. 5. v 19 hod. Dívčí válka - pořádá Pragokoncert Bohemia a. s., vstupné: 420, 400, 350 Kč
Nabídka Cestovní agentury Informačního a cestovního centra Náchod:
Markéta Machová, 491 420 420, www.camachova.cz
V předprodeji vstupenky na představení po celé republice - muzikály, festivaly, koncerty, divadla
Čt 9. 4.
Arakain & Lucie Bílá - Hradec Králové
Čt 9. 4.
Ewergreen Tour - Trutnov
Čt 9. 4.
Poutníci - Hronov
Út 14. 4.
Hana Zagorová + Petr Rezek - Rychnov n/K
Ne 19. 4.
Veselá trojka Pavla Kršky - Náchod
Út 21. 4.
Petra Janů - Hronov
Pá 24. 4.
Hradecký majáles - Hradec Králové
Pá 12. 6.
Kabát – turné skupiny – Hradec Králové
Gateway to space - pražské výstaviště, výstava o vesmíru, exponáty zapůjčené z amer. NASA

GVUN – prostory zámecké jízdárny
21. 3. - 3. 5.
Na paměť... Pomník 50. - 80. let 20. století, období socialistického realismu,
ukázky studií a zmenšených plastik pro veřejný prostor
21. 3. - 21. 6.
Polské umění ze sb. GVUN, soubor více než 50 výtv. prací z 2. pol. 20. st.
21. 3. - 30. 8.
České umění ze sb. GVUN, II. část - Plastika - soch. sbírka děl ze 60.-70. let
20. stol., výběr pozdějších děl podle vztahu k regionu a místních realizací
ČERVENÝ KOSTELEC:
Divadlo J. K. Tyla vás zve:
Út 14. 4. 2015
Africká královna – divadelní hra, humorný i dramatický příběh z v Afriky
19.30 hod
doby1. světové války, hrají L Rybová, J. Čermák.Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Ne 5. 4. v 17 hod. TV Šlágr uvádí: Koncert Veselé trojky Pavla Kršky. Vstupné. 150 Kč
Ne 9. 4. ve 13 hod. Postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
So 18. 4. ve 13 hod. Postupová přehlídka dětských folklorních souborů,
Ne 19. 4. v 18 hod. Velikonoční koncert symfonického orchestru, spoluúčinkují komorní
orchestr a smyčcový soubor ZUŠ
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Čt 23. 4. v 18 hod.

Jak to bylo s Růženkou – divadelní hra v režii Sylvy Pavlíkové, účinkují
žáci ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci, hudebně dramatické ztvárnění
Výstavní síň Mě úřadu:
23. 3. - 3. 5.
Výstava současných malířů a grafiků našeho regionu – 1. část,2.poloviny
výstavy se uskuteční v podzimních měsících
28. 3. - 6. 4.
Výstava Velikonoce u nás a za hranicemi – sbírka kraslic Anny Rusové
z Čech, Moravy a Slezska a zahraničí. Výstavu doplňují panenky
v dobových krojích. Otevřeno denně od 9 – 12 a 13 – 17 hod.
10. - 19. 4.
Výstava: Bydlet v centru Kostelce? 6 návrhů, 6 ideálů, 6 studentů, 6 snů,
6 názorů, 6 řešení. Projekty připravila Fakulta umění a architektury z Liberce,
ateliér Ing. architekta Radka Suchánka Ph.D. Prezentace pá 10. 4. v 18 hod.
Prodejní zahrada TREES:
Út 7. 4. v 19 hod.
První filmový večer v prostorách kavárny a vynikající Jim Carrey ve filmu
Truman Show. Od dubna – pravidelné úterní promítání. Vstupné dobrovolné.
Pá 10. 4. v 16.30 hod. Výroba mýdel, kurzovné 180 Kč
Pá 17. 4. v 16.30 hod. Večer plný pochutin, kurz netradičního občerstvení, domácí likéry,
pralinky, spousta receptů a kuchyňských typů. Kurzovné: 350 Kč
17. - 18. 4. od 9 – 15 hod. Truhlíky a balkónovky – promoakce, s truhlíky a letničkami vám
pomůže obch. zást. firmy ZC – Ing. Zuzana Juranová
St 22. 4. v 9 hod.
Okresní kolo amatérské floristické soutěže, pořádá Český zahrádkář. svaz
So 25. 4. v 19 hod.
Koncert Swingsextet Náchod s amer. zpěvákem a muzikologem L. Andrew
Davisonem. (swing 30. a 40. let, dixilandu chicag. stylu, skl. z repertoáru
D. Ellingtona, C. Basieho). www.kupvstupenku.cz, www.prodejnizahrada.cz
Kostel Církve čs.husitské:
So 11. 4. v 19.30 hod. Koncert Tara Fuki, info 603 174 510
So 2. 5. v 18 hod.
Pěvecký sborový koncert Májový čtyřlístek, sbormistr Eva Kubečková,
hosté: DPS Osmina a Rezonance z Třebíče. Vstupné: 50, děti 30 Kč
ZŠ V. Hejny:
Od 7. 4. každé út v 18 – 19 hod. Kurz léčby a prevence bolesti zad a pohybového aparátu.
Lektor: Michaela Ječmínková, cvičitel ZTV a metody SM systém.
800 Kč/ 10 lekcí
Mě knihovna:
Čt 9. 4. v 16 hod.
Přednáška o hradu Vízumburk - ve spolupráci s Vlastivědným spolkem ČK
Pá 24. 4. v 17.30
Expresivní terapie, Tanec Hojnosti – nový program pro ženy a dívky
l.srejberova@gmail.com, cena kurzu 100 Kč, další termíny: 22. 5. a 19. 6.
Brodský:
20. narozeniny MC Metuje (jednoho z největších a nejaktivnějších
Pá – ne: 10. - 12. 4.
musherclubů v ČR), zahájení 20 let Brodíků na Broďáku – těšit se můžete na
setkání vodních modelářů, ukázku psích spřežení, hudbu, soutěže i zábavu
Pá – ne: 24. - 26. 4.
Rybářské závody - lovecký 48-hodinový maraton, účast 60 rybářů z celé ČR
Čt 30. 4. v 16 hod.
Čarodějnice na Broďáku – hry a soutěže pro děti, magické čáry a kouzla
zkušených čarodějů a čarodějnic. Čarodějnický dorost - vstup volný
HRONOV:
KIS Hronov – Jiráskovo divadlo:
Pá 3.4. - 17. 4.
Výstava Polibky múz, sochy, plastiky Ing. F. Faltuse a obrázky Ing J. Urbánka
Čt 9. 4. v 19 hod.
Koncert: Poutníci slaví 45 let, představí se současná sestava skupiny,
vyslechnete to nejlepší ze souboru 14 vydaných nosičů, písně amer. i české
country hudby. Vstupné: 90, 80, 70 Kč, vstup. IC Hronov, tel. 491 483 646
So 18. 4. v 19 hod. Peklo v hotelu Westminster, DS J. K. Tyl Meziměstí uvádí bláznivou
záletnou komedii R. Cooney. Vstupné 90, 80, 70 Kč
Ne 26. 4. v 19 hod. Tři holky jako květ, Div. Na Fidlovačce Praha uvádí hru E. Murphyové,
hrají:E. Balzerová, I. Pazderková, M. Doležalová. Rebelující maturantka,
hroutící se prodavačka a pečující penzistka. Vstupné: 360, 340, 320 Kč,
nevhodné pro děti do 15 let
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Zubní pohotovost
04.04. a 05.04.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

491 422 104

06.04.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

491 422 104

11.04. a 12.04.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

18.04. a 19.04.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

25.04. a 26.04.

MUDr. Ludmila Jánská

01.05.

MUDr. Blanka Filipová

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod
491 421 604
Komenského 10, Nové Město nad
Metují
491 472 721

02.05. a 03.05.

MDDr. Michal Jánský

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

08.05.

MUDr. Renata Čábelková

Jiřího z Poděbrad 937, Hronov

491 482 911

09.05. a 10.05.

MUDr. Hana Jelenová

16.05. a 17.05.

MUDr. Miroslava Jirmanová

Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 431 104
Komenského 48, Nové Město nad
Metují
491 472 947

23.05. a 24.05.

MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové Město nad
Metují
491 472 721

30.05. a 31.05.

MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 482 700

06.06. a 07.06.

MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407, Náchod

491 427 603

13.06. a 14.06.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 72, Nové Město nad
Metují
491 472 923

20.06. a 21.06.

MUDr. Jana Malíková

27.06. a 28.06.

MUDr. Hana Matoušová

Denisovo nábřeží 665, Náchod
Komenského 134, Nové Město
nad Metují
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491 428 885
491 470 566

Příběhy od nás a našeho okolí
Vízmburský poklad
Posledním majitelem panství a hradu byl Jiřík z Vízmburka. Člen rodu pánů z Dubé, oddaný zastánce
krále Jiřího z Poděbrad. Patrně se přikláněl k názoru svého krále, že je třeba, aby v pohraničí Čech
zavládl konečně klid, a proto souhlasil s odprodáním hradu slezanům.
Roku 1447 se bělostná hradní věž vypínala nad havlovickým údolím naposledy. V den zkázy,
Pondělí svatodušní, se přihrnulo ke hradu slezské vojsko. Pak se hrad počal otřásat výbuchy střelného
prachu a detonacemi bořící jeho mohutné zdi. Nakonec dílo zkázy dovršil oheň. Vrchní patra se
zhroutila a v rozvalinách pohřbila nižší části hradu. Do nádvoří se sesunula i masivní bílá věž a zcela
ho vyplnila sutí.
Tak pohřben ve vlastních troskách, vydán na pospas živlům a lhostejnému proudění času, měnil se
postupně kdysi pyšný hrad v pouhý pahorek. Ten pak zarostl ostružiním a nakonec lesem, aby po
staletích mohl vydat, na základě archeologického průzkumu v letech 1972 - 85, opět svědectví o své
velikosti a slávě.
Ještě v 18. století byly trosky hradu dosti zachovalé. Zvláště pak ke straně východní, kde stála vyšší
kamenná zeď s jedním okénkem. U něj rostla malá jedlička a vedle vysoký buk. Právě do takovýchto
míst zasadila lidová fantazie různé pověsti o pokladech ukrytých v hlubokých sklepeních zříceného
hradu. Dle těchto pověstí byl vízmburský poklad nalezen již několikráte.
Jednou se chudé děvečce, Antošce z Havlovic, zaběhla právě na Květnou neděli do hradních rozvalin
jalůvka. S malým dítětem, Petříkem, se ji snažila dohonit. Jalůvka ale zmizela v podzemí. Antoška ji
následovala temnou chodbou, až přišla do sklepení plného pokladů. Odložila Petříka, nabrala zlata a
spěchala ven. Tam si vzpomněla na synka a rychle se vrátila pro něj. Spolu však na denní světlo již
nemohli - brána do podzemí byla již zavřena.
Teprve po roce, znovu o Velikonocích, se opět otevřela a tak ji její manžel opět našel i dítětem doma.
S nimi i hromadu zlata, které přinesli ze sklepení. Zlato použili pro svého synka a protože již žádný
člověk v té době nebyl již tak hodný jako chudá Antoška, tak se brána k pokladu nikomu neotevřela.
V jiné pověsti se o Velikonocích do podzemí vízmburského hradu zatoulal rovněž Petřík, syn chudé
vdovy z Podhradí. Matka jej hledala velmi dlouho, než jej našla v jedné chodbě a rychle vynesla ven.
Vchod se za ní okamžitě zavřel.
Vdově se tak splnila předpověď neznámé babičky sbírající v lese dřevo, že najde veliký poklad.
Skutečně - našla největší poklad - svého synka. Doma pak v Petříkových kapsách našla zlaté šperky,
a tak měli do konce života o dobré živobytí postaráno. Protože opět již nikdo nebyl tak skromný a
hodný jako vdova z Podhradí, zůstal vchod do podzemí zavřen.
Jednou žil ve Lhotě u Kostelce nějaký Josef Petrů, zvaný "Sekáček Dobášek." Ten se vypravil do lesa
na dříví zrovna na Velký pátek. Když sbíral dříví okolo hradních zřícenin, které velmi dobře znal,
sedl si na pařez naproti zdi s okénkem, hned vedle statného buku. Nacpal si fajfku, aby si zakouřil.
Najednou uviděl, že pod zdí je kamení otevřeno a vchod do sklepení září modravým světlem. Vešel
do chodby a tu vidí v modravé záři plamínků dvě železné truhly. V koutě za nimi pak plno zlata a
stříbra. Jen si chtěl Dobášek nabrat zlata, zjevili se na jedné i druhé truhle dva kocouři, kteří se s
naježenými hřbety počali náramně zvětšovat. Dobášek běžel ven pro nějaký klacek, aby je mohl od
pokladu odehnat, ale po vchodu do podzemí nebylo již ani památky.
Dlouho obcházel okolo hradu, ale nakonec se musel vrátit domů. Každému svou příhodu vyprávěl a
tak se čas od času objevil v rozvalinách nějaký soused, který usilovně kameny obracel a vchod do
podzemí hledal.
V roce 1896 se za jedné bouřlivé noci zřítila kamenná zeď i s jedličkou a ti, kteří v těch místech
hledali vchod do sklepů, našli pouze hromádku starých, již věkem sežloutlých lidských kostí.
Modravé plamínky se od těch dob nezjevují a tak čeká vízmburský poklad asi na opravdu hodného
člověka, a pak ......
Jisté však je, že dne 6. června roku 1882 nalezl Vít Mýl, rovněž ze Lhoty u Kostelce, v hradních
sutinách hrneček a v něm 68 grošů Václava II.
Zpracováno bez nároku na historickou přesnost
Zdroj: http://vinnetou.site.cas.cz/rousek/POVESTI/povest01.html
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Převzato odjinud

POPELEČNÍ STŘEDA
Proč zrovna středa? Protože o nedělích postní doba není ...
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na
oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první
neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako
datum Velikonoc. Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před
Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které
nejsou chápány jako postní den.
Popelec znamená: "Jsi a budeš prach."
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí:
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a
odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice.
Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný
život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu
Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových
ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Půst jako takový
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst
„újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).
Výzva k obrácení a pokání
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na
vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na
vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní
obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek.
Rozmanité projevy a prostředky postní doby
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují
podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/
modlitba, 2/ odříkání – „půst“ a 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch,
kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem se v současné době v řadě zemí
rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem, půst od věcí, které nám
zabírají (zbytečně) mnoho času - jako např. půst od počítače, sociálních sítí apod. Vždy
ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k
Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení
života a atmosféry v celé společnosti.
Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a
přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel
symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a
v prach se obrátíme, jak zní stará formule při udělování
popelce.
Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto
znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby
vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme
zapotřebí důkladně pročistit všechno, co se za celý rok
proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.

19

K nedělní kávě
Přejeme Vám pohodové prožití svátků velikonočních a čekání na květnové dny si
můžete ukrátit vyluštěním pranostiky o Žofii …
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ZADÁNO

DĚTEM

Vybarvi si velikonoční obrázky podle svého přání:
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Na každém z obrázků vždy chybí něco, co je na zbývajících třech.
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Kulturní akce pro děti:
Déčko Náchod:
Pá 10. 4. v 15.30 - 17.30 hod. Otevřená výtvatná dílna na téma „Jako motýl z kytky na
kytku“ práce s hlínou a hrnčířským kruhem – tvoření pro maminku
k svátku, další termíny dílen: 15. 5. a 5. 6.Vstupné 30 Kč, info 774 223
296, Bc, T. Išová
So 11. 4. od 9 - 15 hod.
Taneční sobota 3 – 1-denní taneční soustředění pro zájemce od
6 - 11 let, 4 lekce ve stylu Brake dance a Street dance pod vedením
profesionálních tanečníků. Cena 200 Kč ( program, oběd, svačina),
Jaroslav Karásek
Út 14. 4. v 10.15 hod.
Jak na dětské zoubky - přednáška, plus krátké zoubkové divadélko pro
děti dentální hygienistky Jitky Králové
Ne 19. 4. od 14 – 17 hod. Nerf bitva – taktické boje a oblíbené bitvy pomocí „nerfky“ po celé
budově Déčka, info www.decko-nachod.cz Gerd Weinlich
So 25. 4. - 26. 4. - pro pedagogy a zájemce - Seminář her, soutěží a námětů s přírodním
zaměřením pro děti ml. šk. věku, lektorka Naděžda Kalábová, autorka několika knih.Cena 650 Kč
pro pedagogy a neziskové organizace, 1 750 Kč pro ostatní.Od pá 24. 4. - 29. 4. Španělský týden v
Déčku, Jiráskově gymnáziu, Mě knihovně - blok kultury,cestování, filmu a divadla. Do pá 24. 4.
probíhá výstava dět. výtvarných prací MŠ, ZŠ, ŠD a SVČ Déčka - Za pohádkou do Francie
St 30. 4. v 15.30 hod.
Veselé čarodějničky - zábavné odpoledne na zahradě Déčka, vstup:
20/40 Kč
Široká nabídka dětských letních táborů na sezónu 2015 – 25 táborů s různou tematikou, pobytové
i příměstské tábory na každý týden prázdnin. www.decko-nachod.cz

Divadlo J. Čížka v Náchodě:
Po 13. 4. v 9 hod. Povídejme si, děti - pořad Hudebního divadla dětem pro školy. Omezený počet
vstupenek v ceně 50 Kč v pokladně divadla,

GVUN Náchod:
So 25. 4. od 14 – 16 hod. se v prostorách galerie koná Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
na téma „Vůně jara“. Přihlášky na email vysatova@gvun.cz, tel. 491 427 321

Háčko Č. Kostelec:
Středisko pro volný čas nabízí příměstské tábory. Přihlášky přijímáme v recepci Háčka,
e-mailem solcova@hospic.cz, formou SMS, tel. 731 604 204, 491 610 310, www.ochck.cz

Divadlo J. K. Tyla ČK:
Út 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. v 16 hod. Kouzlení z papíru, malý sál, tvořivost, individuální rozvoj,
cvičení jemné motoriky, různé techniky zpracování. Vstupné 30 Kč

Sokolovna ČK:Dětský šermířský kroužek Manové Přemysla Otakara – se schází každý
čtvrtek v malém sále místní sokolovny v Č. Kostelci. Věk 9 – 15 let. Pro případné zájemce bližší info
na tel. 732 561 507

Jiráskovo divadlo Hronov:
St 29. 4. v 8.30 a 10 hod. pohádku O Palečkovi uvádí Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod.
Síla člověka není jen v jeho velikosti, ale v tom, že má srdce na pravém
místě. Volná místa pro maminky s dětmi, vstupné 40 Kč
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Slož si velikonoční stojánek podle předlohy:

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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