BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
89 let paní PROUZOVÁ Ludmila z Horních Rybníků
81 let paní HANUŠOVÁ Naděžda z Končin
76 let paní FILOVÁ Emilie z Horních Rybníků
74 let paní VÁLKOVÁ Libuše z Končin
69 let pan HANUŠ Josef z Horních Rybníků
69 let paní PROUZOVÁ Anna ze Zábrodí
64 let pan HEJDA Oldřich z Horních Rybníků
62 let pan SLEZÁK Václav z Horních Rybníků
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
86 let pan STŘEDA Jan z Končin
85 let paní PROUZOVÁ Irena z Horních Rybníků
77 let pan ADAMU Miroslav z Horních Rybníků
76 let paní MARŠÍKOVÁ Zdeňka ze Zábrodí
75 let pan SEMERÁK Josef ze Zábrodí
65 let paní BERNARDOVÁ Hedvika ze Zábrodí
62 let paní VLČKOVÁ Miloslava ze Zábrodí
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
83 let paní KOZÁKOVÁ Marie z Končin
80 let paní HÜLLEOVÁ Věra z Končin
75 let pan RÝDL Jaroslav z Horních Rybníků

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a osobní
spokojenosti!
¨

PODĚKOVÁNÍ:
Děkuji Obecnímu úřadu, rodině a známým za blahopřání, květiny a věcné dary k mým
narozeninám.
Milena Mertlíková, Končiny
Děkuji touto cestou OÚ Zábrodí, členům SDH Zábrodí, rodině, sousedům a známým za
gratulace, květiny a drobné dary k mým kulatým narozeninám. Velmi mě to potěšilo.
Jaromír Hanuš, Zábrodí
Srdečně děkuji všem přátelům a známým, kteří mi přišli poblahopřát s květinami a dary
k mým sedmdesátinám na dvoreček mého statku. Hlavně děkuji bratrům hasičům, jejich
manželkám a zástupcům OÚ Zábrodí. Ani jsem všechny nepočítal, byl jich celý houf, ale
tím víc mě to potěšilo a velmi si toho vážím.
Děkuji za milé gratulace a veršovanou zdravici od paní místostarostky, která byla super!
Ještě jednou velký dík.
Karel Forman, H.Rybníky
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za blahopřání a jeho zástupcům za milou návštěvu a pěkné
dárky k mým narozeninám.
Jiroušková Marie, H. Rybníky
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí a všem blízkým a sousedům za blahopřání k mým
narozeninám.
Prouzová Ludmila, H. Rybníky
Děkuji Obecnímu úřadu, jeho zástupcům a rodině za květiny, dárky a blahopřání
k mým narozeninám.
Jaromír Martin, Končiny

KNIHOVNY:
Zveme všechny zájemce na návštěvu obecních knihoven:
Horní Rybníky: pondělí

18.30 – 20.00 hod. letní čas
17.30 – 19.00 hod. zimní čas

Zábrodí:

17.00 – 18.30 hod. letní čas
16.00 – 17.30 hod. zimní čas

pondělí

Svým čtenářům nabízíme beletrii pro dospělé, odbornou literaturu, Sci-fi, horory, romány pro
ženy, detektivky, cestopisy. Pro děti je zde široká nabídka pohádek pro malé i větší, dívčí
romány, dobrodružné a naučné knihy a také množství časopisů pro děti i dospělé.
Na požádání zapůjčíme knihy z Mě knihovny v ČK.
Veškeré služby jsou zde zdarma.
Na všechny návštěvníky se těší Michaela Rýdlová a Josef Maršík

Zábrodští občané!
Vážené sousedky a sousedi.
Jaro, léto uběhlo jako voda, podzim kraluje a chystá se do finiše. Den se krátí, noc se
natahuje, nastane doba dlouhých večerů. Chraňte se před závislostí na nadměrném sledování
několika nekonečných televizních seriálů a zkuste najít cestu do obecní knihovny v Zábrodí.
Je otevřena každé pracovní pondělí.
Výpůjční doba je v letním čase od 17 – 18 hod.
a od 29. října v zimním čase od 16 – 17.30 hod.
Poslední revize knihovního fondu proběhla 29. 7. 2002. Bylo evidováno 1 392 knih
a minimálně 80 - 100 svazků dalších, nezaregistrovaných, které nacházím v taškách u
venkovních dveří od neznámých dárců, kteří si dělali čistku ve svých knihovnách.
Od Karla V. Raise je veškerá beletrie. Namátkou uvádím tituly: „ Pantáta Bezoušek“,
„Výměnkáři“ či „ Zapadlí vlastenci“, které vyšly v roce 1918. Taktéž od Boženy Němcové
máme k vypůjčení téměř všechny tituly a jako raritu uvádím „Chudí lidé “ – knihu vydanou
v r. 1888. Od spisovatele Aloise Jiráska uvádím např. knihy „U nás“ – z r. 1921,
„Psohlavci“z r. 1922, „Poklad“ a „Skaláci“ z r. 1930 a jeho celé dílo. Jan Neruda má zde
svoje „Povídky malostranské“, „Arabesky“, „Přivedla žebráka na mizinu“ a jiné.
Chcete-li cestovat, vypůjčete si dva díly „Afriky snů a skutečností“ od Hanzelky a
Zikmunda z roku 1952.
Od Alexandra Dumase, světového spisovatele, máme méně známý pětidílný titul
„ Královnin náhrdelník“.
Uvádím jen nepatrný zlomek z bohatého fondu zábrodské knihovny.
Přijďte a jistě si z 1 300 titulů knih vyberete!
K dispozici je též týdeník „ Tina“ a pro dříve narozené 2x do měsíce časopis „ Senior“.
Máme též dětské knížky pohádkové, které rodiče čtou na dobrou noc svým dětem
předškolákům i prvňákům. Zkuste to!
Máte-li zájem o další literaturu, která v naší knihovně není k dispozici, třeba o poznávací,
naučnou, detektivní či kriminální čtení, literaturu faktu a historie neb odpočinkovou literaturu,
stačí říci autora a název knihy a 2x měsíčně zajistím výpůjčku z Městské knihovny Červeného
Kostelce, šitou Vám přesně na míru.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem věrným čtenářům, aby rádi nadále vypůjčovali
a četli literaturu v Zábrodí. Zvláště pak děkuji manželům Martinovým z Končin a paní
Soumarovou vyhodnocuji jako nejpilnější čtenářku v počtu vypůjčených knih.
Tímto bych chtěl pozvat také nové čtenáře. Proto zajděte do knihovny a zkuste si vypůjčit
knihu, která Vás bude zajímat. Na Vaši návštěvu se těší
knihovník Josef Maršík

INFORMACE
Pošta Červený Kostelec
změnu hodin pro veřejnost od 1. 10. 2012 na poště 549 41 Červený Kostelec adresa:
17. listopadu 298, Červený Kostelec, telefon: 491 463 394
Nová otevírací doba:
Pondělí – pátek 08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00, Sobota: 08:00 - 11:00

Objížďka Dolní Radechová
Dle sdělení ŘSD bude úplná uzavírka v Dolní Radechové do 10. 10. 2012. Od 11.10.2012 žádá
dodavatel stavby o povolení částečné uzavírky do 23. 11. 2012 což je termín úplného dokončení
stavby.

Akce v obci
Očkování psů dne 12. 10.
HORNÍ RYBNÍKY OÚ
17.30 h. – 18.00 h.
KONČINY OD Impro
18.05 h. – 18.20 h.
Zábrodí LIGO
18.30 h. – 18.45 h.
Pes musí mít náhubek a očkovací průkaz. Cena 100,-Kč. Kombinovaná vakcína 300,-Kč

Sbírka použitého ošacení
Se uskuteční dne 18. října 2012 od

9.00- 11.00 a 14.00 – 18.00 h. na OÚ Horní Rybníky

Kominík
Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2012 navštíví naši obec kominík. Kdo má zájem o
jeho služby, přihlaste se na OÚ Zábrodí na tel.: 491 465 113 nebo na email
adrese: urad@zabrodi.cz , nejpozději do 19. října 2012

Svoz nebezpečného odpadu
Dne 3. listopadu 2012 Stanoviště:
HORNÍ RYBNÍKY OÚ
8.00 – 8.25 h.
KONČINY OD Impro
8.30 – 8.55 h.
ZÁBRODÍ Hruška
9.00 – 9.25 h.
ZÁBRODÍ LIGO
9.35 -10.00 h.

Pouštění draků
4. listopadu 2012 od 13.30 h. na hřišti TJ SOKOL Zábrodí. Srdečně zveme
všechny děti a rodiče na další ročník Drakiády.

Loutkové představení pro děti
Se uskuteční dne 11. 11. 2012 od 15.00 h. v sále OÚ Zábrodí

Rozsvícení vánočního stromu
2. prosince 2012 od 16.30 h. před OÚ Zábrodí

Setkání s mikulášem a čertem
2. prosince 2012 od 17.00 h. ve velkém sále OÚ Zábrodí

Oznámení
o době a místě konání voleb do
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Zábrodí podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 c písm.a)
zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 12. a 13.října
2012

Oznamuje
1.

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční.
dne 12. října 2012

od 14. 00 hodin

do 22. 00 hodin

dne 13. října 2012

od 8. 00 hodin

do 14. 00 hodin

2.

Místem hlasování pro obec Zábrodí:
Zasedací místnost v budově OÚ Zábrodí , Horní Rybníky 35

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky).

4.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev
krajů a Senátu PČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstev krajů a do
Senátu PČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Zábrodí dne: 17. září 2012

………………………………
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Pozvánka na fotbalová utkání podzimní sezóna
Okresní soutěž – muži - podzim 2012

Datum

Domácí

Hosté

Čas

22.09.

Zábrodí

Ruprechtice

16:30

30.09.

Velké Poříčí "B"

Zábrodí

16:30

06.10.

Zábrodí

Božanov

16:00

13.10.

Zábrodí

Velké Poříčí "B"

16:00

21.10.

Božanov

Zábrodí

15:30

27.10.

Zábrodí

Stárkov

14:30

03.11.

Zábrodí

Martínkovice

14:00

Akce od jinud
Pohřebačský jarmark
II. ročník Jarmarku lidových řemesel a umělecké tvořivosti se uskuteční v pátek 28. 9. 2012
od 9 do 17 hodin, v obci Opatovice nad Labem v místní části Pohřebačka v okolí hospody
a házenkářského hřiště. Bohatý doprovodný program.

Krakonošův guláš
VI. ročník akce o putovní pohár starosty města Pec pod Sněžkou se uskuteční v sobotu 29. 9.
2012 od 8.30 hodin v Peci pod Sněžkou na parkovišti u Kapličky. Soutěž o nejlépe uvařený
guláš pod Sněžkou. Doprovodný program, www.pecpodsnezkou.cz

Hospitál v Kuksu - tradiční vánoční trhy
termín: 17. 11. 2012 - 18. 11. 2012

Vokální seskupení 4TET
Skvělé a profesionální výkony vokálního seskupení ve složení: Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří
Korn a David Uličník. 27. 11. 2012 od 19.00hod v Hradci Králové v Aldisu.
Prodej vstupenek: www.ticketportal.cz IC Hradec Králové

STŘÍPKY Z KRONIKY 1986–1990
Pokračujeme v listování v kronice. V roce 1986 KSČ chystá svůj 17. sjezd na kterém vytyčí
cíle současné vyspělé socialistické společnosti. Budou volby do zastupitelských orgánů –
poslední v období vlády jedné strany KSČ. Že za tři a půl roku bude všechno jinak – tomu
by nikdo neuvěřil.
1986 – Lze říci, že byla dokončena
socializace
vesnice.
Veškerou
zemědělskou výrobu provozuje JZD ÚPA,
které vzniklo sloučením JZD z okolních
obcí a spravuje výměru 3634 ha orné půdy
– od Bělovse, Červeného Kostelce až po
Ratibořice a Zlič. Zemědělské usedlosti
přestaly sloužit svému účelu a místní
občané
pouze
v drobném
vyrábějí
zemědělské produkty pro svou potřebu.
V obci byly zrušeny všechny staré
hostince. Je tu prodejna v Horních
Rybníkách a Kulturní dům – předaný
Jednotě a málo pro obec využívaný.
23. a 24. května volby do všech stupňů
zastupitelských orgánů. Účast byla 100% ,
jeden hlas z obce byl proti. Předsedou
MNV pro již třetí volební období se stal
Petr Maier.
Hráz rybníka Špinka je už druhý rok
poškozená a v rybníku je jen málo vody.
Za dva roky se nic na opravě neudělalo.
Silvestr 1986 – Silvestrovské menu 88,Kčs, vstupné 23,- Kčs to tu ještě nebylo!
I když v ten večer silně pršelo a byla
obleva, zábava se vydařila. Účast dobrá,
finanční efekt také. Program
vhodný a
zábavný.
1987- V lednu je velmi studené počasí ,
dokonce takové, že byl zrušen již
připravený ples ČSŽ 30. ledna – teplota
dosáhla -21C. V únoru bylo naopak
takové teplo, že byla 22. února zrušena
plochá dráha na ledě na Brodském. ¨
10. ledna 1987 se dožil 80-ti let pan Jan
Vaníček – dlouholetý hospodský v hostinci
U Vaníčků v Horních Rybníkách.
Po blahopřání, předání květin a darů MNV
se konala pěkná oslava u Vaníčků.

1. dubna 1987 zemřel v té době nejstarší
občan obce pan Antonín Beneš. Až do
pozdního věku zůstal věrný řemeslu vyráběl velmi oblíbené a žádané uzeniny.
Byl mezi lidmi velmi oblíbený.
Květen 1987 Špinka je opět naplněna závada na hrázi opravena rybník naplněn
rybami. Ještě bude postavena panelová
cesta k lovišti a loviště bude upraveno –
tím bude celá oprava dokončená.
26.července 1987 došlo k požáru u Prouzů
na Končinách, který způsobil nezletilý syn
Milan Prouza, když zapálil sirkami slámu a
oheň se přenesl až na obytnou část a
způsobil škodu 50.000 Kčs. Při hašení
požáru pomáhali i naši občané, zejména
sousedi z Končin.
Od 1. října se zvýšily sazby nejnižších
důchodů na 1000,- Kčs pro jednotlivce a
1700,- Kčs pro dvojici.
30. října veřejná schůze MNV , II. a III.
etapa vodovodu je dokončená. Mimo
původní plán je voda zavedena i do
kravína JZD v Horních Rybníkách, do
Kulturního domu a bytovky v Zábrodí.
Hodně práce bylo vykonáno na přístavbě
MNV v Horních Rybníkách stavba je
téměř dokončena. Jde o akci „Z“ , kdy se
co jde dělá svépomocí a s brigádníky.
Nový asfaltový koberec byl položen na
cestě od křižovatky U Hanušů ke Špince.
Obec na všechny akce utratila v tomto roce
839.000 Kčs.
Ještě 25. listopadu nemá 5129 domácností
v okrese Náchod vykrytou objednávku uhlí
na zimní sezónu. ONV a KNV učinili
opatření, aby objednávky byly vykryty.
Kdo ale situaci zavinil, se občané stejně
nedověděli. V obci žije 408 obyvatel.

1988 – od 1. ledna má JZD ÚPA nového
předsedu Ing. Vladimíra Beneše. V tomto
roce se rozjela nová loupárna brambor
v bramborárně v Olešnici – denní produkce
14 tun brambor celkem, 5 tun jde do
okresu Jičín. Je tu zaměstnáno 50 lidí.
Na plenárním zasedání MNV 25. února,
bylo vzpomenuto 40. výročí Vítězného
února 1948. Byl vyzvednut odkaz Února,
který nás zavazuje, abychom usilovněji a
obětavěji pracovali pro radost a štěstí nás
všech, pro posílení boje za pokrok a mír.
24. 7. 1988 vichřice, toho dne se přehnala
vichřice nad krajem rychlostí 42 m za
vteřinu (151 km/hod). Během několika
minut vichřice srolovala plechovou střechu
na
bytovce
v Horních
Rybníkách,
poškodila komíny a všechno skončilo na
zemi rozházené kolem bytovky. Po celém
okrese způsobila značné škody.
V srpnu 1988 se začala prodávat nová
škodovka FAVORIT - vystřídala řadu
škodovek s motorem vzadu vyráběnou od
roku 1963 - byla to malá revoluce –
s tehdy „šílenou cenou“ 84.600 Kčs. Po
prvotním šoku se na FAVORITA stály
organizované fronty.

24. listopadu 1989 MNV a Sbor pro
občanské záležitosti uspořádal přednášku
na téma „Náboženský názor a dříve a nyní“
Valný zájem o přednášku nebyl, což
způsobují především poslední události,
k nimž v naší zemi dochází a po nichž
právem naše obyvatelstvo touží. Není
žádným tajemstvím, že se celková
politická situace v ČSSR změní v nejbližší
době – napsal kronikář.
Po událostech 17. listopadu v Praze,
následovaly demonstrace v Praze, které se
postupně rozšířily po celé republice. Po
demisi předsedy vlády Ladislava Adamce
7. prosince 1989 byla jmenována nová
federální vláda. 10. prosince odstoupil
z funkce president Gustav Husák. 29. 12.
se presidentem stal Václav Havel.
18. prosince 1989 se konala v budově
MNV ustavující schůze Občanského fóra .
Schůze se zúčastnilo cca 120 – 150
občanů. 102 občanů se přihlásilo k OF. 171
občanů podepsalo petici za zvolení
Václava Havla presidentem.
Další události již probíhaly v roce 1990.
4. května 1990 byla vysazena lípa svobody
na křižovatce silnice s místní komunikací
u bytovky v Horních Rybníkách. Na fotografii se můžete podívat, jak vypadá dnes.

Požárníci ze Zábrodí oslavili v tomto roce
devadesáté
výročí
založení
Sboru
dobrovolných hasičů (15 .září 1898).
U MNV byla přistavěna kotelna s kotlem
na tuhá paliva – dnes je tam umístěno
tepelné čerpadlo.
1989 - Vše běží v zaběhnutých kolejích,
konají se pravidelné akce tj. dětský
karneval, beseda s důchodci, posvícení atd.
19. 7. 1989 – požár u Tejmarů (dnes u
Olejáků) . Po úderu blesku do střechy
došlo k zahoření – včasný a šetrný zásah
hasičů předešel rozšíření požáru a následně
velké škodě způsobené hašením.
V obci je osm občanů, jejichž důchod
je nižší než 1300,- Kčs měsíčně,
MNV rozdělilo mezi
tyto
občany
8000,- Kčs jako příspěvek.

V září podle kroniky zapsal Jan Veselý

KAM ZA KULTUROU A SPOLEČENSKÝM VYŽITÍM:
Město Červený Kostelec ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a kulturními činiteli
města pořádá výstavu k 650. výročí první písemné zmínky o Červeném Kostelci s názvem
VÝLET DO DĚJIN. Výstava se koná od 11. 9. – 30. 9., otevřeno je denně od 9 do 12 hod.
a od 14 do 17 hod. ve výstavní síni MěÚ ČK
Divadlo J. K. Tyla Č. Kostelec:
So 22. 9. v 19.30 hod.
FAUST A MARKÉTKA , J. W. Goethe
Mě divadlo Mladá Boleslav, 4. divadelní hra v předplatném.
Hrají: V. Kubařová, P. Havlíček, P. Mikeska, L. Matoušová,
K.Frydecká, I. Theimer a V. Kořínek. Vstupné 220, -240, 260,- Kč ppr.: IC ČK
So 3. 11. v 19.30 hod.
NA ÚTĚKU, P. Palmáre a CH. Duthuron
Divadlo UNGELT PRAHA, 5. div. hra v předplatném. Hrají:
Jana Štěpánková a Zlata Adamovská, režie Lad. Smoček.
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném
setkání dvou obyčejných žen vydávajících se na cestu za
svobodou,…Ve Francii slavila tato hra velký úspěch. Vstupné:
220, 240, 260 Kč, ppr.IC ČK
So 1. 12. v 19.30 hod.
STRAKONICKÝ DUDÁK,
DS NA TAHU při MKS ČK, 6. div. hra v předplatném, režie
J. Brož
Prodejní zahrada Trees ČK:,
So 29. 9. v 19.00 hod.
Koncert Swingsextetu Náchod
Jazz formace s dixielandovým repertoárem
Rybník Brodský:
Pá 28: - Ne 30. 9.

Setkání vodních modelářů všech kategorií největší zastoupení
powerboatů, k vidění bude nejrychlejší vodní model v ČR.
Na programu je i celoevr. premiéra nov.záv. tunel. kluzáku
TRIDENT. Novinkou letošního r. budou noční jízdy a sobotní
ohnivé překvapení.

Divadlo J. Čížka Náchod:
Út 25. 9. v 19 hod.
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH, R. a M. Cooney
Komedie div. spol. Háta , hrají M. Zounar, A. Gondíková, F.
Tomsa,Vstupné: 300, 280, 250 Kč, ppr. od 2. 7.
St 26. 9. v 19 hod.
VLACHOVO KVARTETO PRAHA, zazní skladby: J.
Suka, J. Brahmse, C. Debussy koncert ab.cyklu skupiny
K,Těleso oslaví koncertem v Náchodě a v Praze 30 let svého
uměleckého působení u nás. Koncertovali po celé Evropě
v USA, Kanadě, Japonsku a na N. Zélandě. Vstupné:150, 130,
110 Kč
Ne 30. 9. v 19 hod.
Rok 2012 – 2013 - KVANTOVÝ POSUN LIDSTVA ?
Předn.Mgr.Alžběty Šorfové majitelky internet. televize Cesty k
sobě
So 6. 10. čas neuveden
HRADIŠŤAN – koncert ojedinělého
uměleckého tělesa
s vysokou interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netr. repertoárem. Ved. Jiří Pavlica. Výtěžek z akce
bude věnován na provoz Hospice A. České, Mobil. hosp.
a Oblastní charity ČK

Čt 11. 10. v 19 hod.
St 7. 11. čas neuveden
St 28. 11. v 19 hod.

Restaurace Reduta:
Út 25. 9. v 18 hod

KONCERT KOMORNÍ HUDBY - TRIO : M.Ambrož –
housle, V. Binarová - viola, M.Rezek – klavír, Zazní skladby:
R. Schumanna, F. Lista, M. Ravela, L. Sluky a J..Brahmse
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – s E. Balzerovou v hlavní roli
KONCERT FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ,
M. Erikson – violoncello, Jindřich Roubíček – dirigent
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA IVETY NEDOMOVÉ
Pozvánka na atraktivní módní přehlídku oblečení z výhradně
přírodních materiálů pro
všechny typy žen. Možnost
zakoupení modelů.Vstupné 100 Kč, Počet míst v sále je omezen,
Vstupenky : ppr-IC Náchod nebo na tel. 604 573 379

Městská knihovna Náchod:
Čt 27. 9. v 18 hod.
JOSEF ŠKVORECKÝ A NÁCHOD – křest knihy A. Fetterse
v městské knihovně. Beseda s autorem a vyd. Knihy E.
Koudelkovou
Masarykovo nám.,č.p. 18:
13. 9. – 7. 10
PROMĚNY ŽIVOTA – výstava obrazů I. Jirkové a V.
Pfeiferové a keramiky H. Kodydkové, otevřeno krom Po: 9 – 12,
13 – 17 hod.
Karlovo náměstí – podkova:
30. 9. ve 14. hod
DEN ARCHITEKTURY – architekt Viktor Vlach
a účastníci studentského workshopu FA TU Liberec zde
představí výsledky své práce – konkrétní
vize pro
konkrétní místa jako ukazatele směru vývoje města
Galerie výtvarného umění:
14. 9. – 11. 11
ARNOLD BARTŮNĚK – sochy a kresby, retrospektivní
výstava litomyšlského sochaře a restaurátora ( zámecká
jízdárna)
14. 9. – 11. 11.
JIŘÍ ŠINDLER – kaligrafie – tvorba významného umělce
a výtv. pedagoga u příležitosti jeho 90. Narozenin ( ochoz
jízdárny )
19.9. – 14. 10.
TADEÁŠ KOTRBA – Stopy – výstava z cyklu Umělci do
40 let ( kabinet kresby, grafiky a fotografie )
Kino Vesmír:
So 29. 9. v 17.30 hod

Ne 30. 9. v 16.45 hod.

Čt 4. 10. v 18.45 hod.

RŮŽOVÝ KAVALÍR – uvedení záznamu opery Richarda
Strausse z Metropolitní opery v New Yorku,vstupné: 300,- Kč,
pro stud. 250,-Kč
LA SYLPHIDE – satelitní přímý přenos z Moskvy z Bolšovo
teatra Balet o 2 dějstvích. Chor.Johan Kobborg, sólisté
b.Velkého divadla v Moskvě.
La Sylphide je jedním
z nejstarších romantických baletů. Vstupné 280,- Kč, zlevněné
250 ,-Kč, ppr. od 1. 9.
ČESKÉ NEBE – přímý přenos z divadla Járy Cimrmana
v Praze .Žižkovské divadlo Járy Cimrmana tímto
představením oslaví 45 let své herecké spolupráce. Noblesní
kvalita přenosu, 2 hod. 15 min. Vstupné 200,- Kč,

Hronov:
So 29. 9. v 17 hod

Čt 11. 10. v 19 hod.

Česká Skalice :
Ne 23. 9. ve 14 hod

Slatina nad Úpou:
28.,29.,30. 9. a
3., 6., 7. 10

Rtyně v Podkrkonoší:
Ne 30. 9. v 16 hod

So 29. 9. ve 14 hod.

PRODANÁ NEVĚSTA – Jiráskovo divadlo - česká klasika
Úspěšná
repríza
lidové hry se zpěvy a tanci benefiční
představení, které pořádá Obl.charita ČK v podání českých
Sokolů Jiráskova div.Výtěžek půjde na konto Hospice A. České
v ČK
ČTYŘI DOHODY : LÁSKA, VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ
Jaroslav Dušek, Jiráskovo divadlo, IV. hra v předplatném.Učení
ind. Kmene Toltéků zaujalo známého čes. Herce J. Duška. Na
motivy knihy vzniklo strhující div. představení. To oslavilo již
6. narozeniny nepřetržitého hraní a neustále je beznadějně
vyprodané! Vstupné:350,- 340,- 330,- Kč více na
www.mestohronov.cz
KANTOŘI – BENEFICE PRO VILU ČERYCH, koncert
folkové skupiny z HK se uskuteční na zahradě Vily Čerych.
Výtěžek z akce, která je spojena s přehlídkou region. Postava
dražbou květinových ranží, bude věnován na obnovu původního
rozária.

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN A
ZAHRÁDKÁŘ
ZAJÍMAVOSTÍ, doplněná výstavou
starého porcelánu a krajových výšivek – prostory bývalé
základní školy
DRAMATICKO – UMĚLECKÝ GALAVEČER, kino na
Rychtě. Účinkují děti Dramat. kr. při ZŠ a ZUŠ Rtyně,
hostem kapela RAD RAIN, E.Matějovská, Tomáš Říčan
a další, vstupné dobrovolné,
HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA – sraz u čerpací st. Robin oil,
pořádá Sousedský spolek Špičkaři a mykolog. kr. Úpice,
následuje beseda

Josefov:
MUZEUM WALDEMARA MATUŠKY – vzniklo z podnětu
velkého fanouška a kamaráda W. Matušky Miroslava Frosta
k nedožitým zpěvákovým 80. narozeninám. Slavnostního
otevření se zúčastnila Olga Matušková i syn Waldemar, kteří
muzeu zapůjčili některé cenné exponáty.

KDYBY VÁS BOLEL ZUB…

22.09. a 23.09.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

28.09.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850

29.09. a 30.09.

MUDr. Miroslava
Jirmanová

Komenského 48, Nové Město nad
Metují

491 472 947

06.10. a 07.10.

MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové Město nad
Metují

491 472 721

13.10. a 14.10.

MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 482 700

20.10. a 21.10.

MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407, Náchod

491 427 603

27.10. a 28.10.

MUDr. Michaela
Kučerová

Komenského 48, Nové Město nad
Metují

491 472 924

03.11. a 04.11.

MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 428 885

10.11. a 11.11.

MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové Město
nad Metují

491 470 566

17.11. a 18.11.

MUDr. Svatava Olšarová

Komenského 48, Nové Město nad
Metují

491 472 946

24.11. a 25.11.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 48, Nové Město nad
Metují

491 472 923

01.12. a 02.12.

MUDr. Alena Prouzová

Jugoslávská 33, Náchod

491 421 725

08.12. a 09.12.

Zubní praxe s.r.o.

Jugoslávská 33, Náchod

491 421 725

15.12.

MUDr. Jarmila
Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

16.12.

MUDr. Božena
Rysnarová

Burdychových 325, Červený
Kostelec

491 463 237

22.12 a 23.12.

MUDr. Simona Ságlová
Ph.D.

ZŠ Malecí Nové Město nad Metují

491 520 373

24.12.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850 777 905
047

25.12.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

26.12.

MUDr. Radmila
Sedláčková

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

29.12. a 30.12.

MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

01. 01. 2013

MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

05.01. – 06.01.
2013

MUDr. Radmila
Sedláčková

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

12.01. – 13.01.
2013

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Přejeme hezkou zábavu při luštění poslední prázdninové křížovky:

Maternice
Studánko pod horou
dlaň plná pramínků,
tebe si vyhledám
pro tichou vzpomínku.

Hedvábí modravé,
šátečky namočí,
aby je v soumraku
složilo na oči.

Pak jde noc s hvězdami
a stříbrem měsíce,
jisker je na tůni
tisíců tisíce. …
Utkáno z veršů
Františka Semerádová
rodačka z Čes.Čermné

Převzato od jinud
V minulém čísle jsme započali putovat po českých chráněných oblastech. Dnes přijměte
pozvání do nejcennější a největší CHKO, čímž je druhé nejvyšší pohoří republiky, Hrubý
Jeseník (Praděd, 1492 m). K němu přiléhají části Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny.
Celkem zaujímají plochu 74 000 ha.
Horskou a místy i vysokohorskou krajinu
charakterizují široké hřbety, které vznikly za
tektonických zdvihů
v třetihorách.
Naproti
tomu
vyhloubila hluboká údolí,
horské říčky, např. Divoká
nebo
Střední
a

následná
eroze
jimiž protékají
a Hučivá Desná
Černá
Opava.

Z geologického hlediska lze území rozdělit
na dvě části, oddělené
Červenohorským
sedlem (1010 m). V severní tzv. keprnické
jednotce převažují ruly a svory, v jižní
jesenické jednotce fylity, místy břidlice a
křemence. Ojediněle se objevují
hlubinné
vyvřeliny žulového typu. Hrubý Jeseník byl
silně ovlivněn čtvrtohorním zaledněním.
Intenzivní mrazové procesy proto měly velký
vliv na modelování strmých svahů v karech
Velké a Malé kotliny, vrcholových izolovaných skalisek (Petrovy kameny, Vozka,
Pecný) a rozsáhlých kamenných moří (na Břidličné hoře, Ztracené kameny). Občas se
objevují i vzácné kamenné polygony (na Břidličné hoře) a půdní kopečky zv. thufury v
oblasti Keprníku.
V nejchladnějších polohách se dochovaly arktické a alpinské druhy rostlinstva, teprve
později se objevily druhy karpatské nebo teplomilnější flóry, např. hvozdík kartouzek,
kopiník evropský nebo bříza pýřitá karpatská. K nejzajímavějším patří dva zvonky, zvonek
vousatý a zdejší endemit zvonek český jesenický, k nejnápadnějším porosty větrnice
narcisokvěté, která na přelomu května a června vytváří na hřebenech bílé koberce. Najdeme tu
i četná rašeliniště (Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz, Skřítek). Původní jedlobukové porosty
byly ve
většině částí nahrazeny
smrčinami.
Ani složení fauny není původní. V první třetině 20. stol. sem byl dovezen kamzík horský,
vzácně se vyskytuje rys ostrovid, tetřev hlušec, jeřábek lesní, ořešník kropenatý ad.
Nad horní hranicí lesa, tedy v nadmořských výškách kolem 1350 m, se táhnou
vysokohorské louky, místně zvané hole. Bezlesé hřebeny tak nabízejí turistům daleké
výhledy.
Území patří k nejdeštivějším oblastem republiky a bystřiny při velkém výškovém rozdílu
vytvářejí ve skalních stupních místy působivé vodopády (Bílá Opava).
Dostatek vody mj. vedl k vybudování technicky zajímavého díla, elektrárny a přečerpávací
nádrže Dlouhé stráně na Divoké Desné. Údolní nádrž je propojena s nádrží na širokém hřbetu
Mravenečníku (1343 m) a výškový rozdíl mezi oběma nádržemi je téměř 511 m (možnost
exkurze).

Významné jsou i zdroje minerální železité kyselky (Karlova Studánka) a voda je využívána
k léčbě studenými Priessnitzovými zábaly v Lázních Jeseník a
Lipová-lázně).
K zajímavostem oblasti patří i dřevěná architektura lázeňských domů v Karlově Studánce,
kde je v lázeňském parku expozice hornin.
Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova.
Jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů v přírodním parku Sovinecko. Říčka Huntava zde v
kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády.
Další pozoruhodná přírodní zajímavost je Venušina sopka (643 m.n.m. Jedná se o kopec,
který se zvedá jihovýchodním směrem nad obcí Mezina. Jde o čtvrtohorní sopku. Vrchol
sopky je pokryt červenohnědou struskou a sopečným pískem. Můžeme tu rovněž vidět směr,
kudy dříve ze sopky vytékala láva, severovýchodním směrem se nacházejí dva lávové proudy.
Na vrcholku sopky najdeme hlavní mísovitý kráter a boční kráter s jeskynním převisem, který
je východě.

ZADÁNO DĚTEM:
Mladí hasiči a děti, které máte zájem o hasičskou
techniku, o sportovně branné soutěže a hry a v neposlední
řadě i o nová přátelství, zveme Vás na naše pravidelné
schůzky mladých hasičů.
Konají se vždy v neděli dopoledne na fotbalovém
hřišti od 10,00 hodin. Pořádáme výlety sportovního i naučného charakteru, jezdíme do
bazénu, na výstavy a účastníme se soutěží. Přijďte mezi nás a najdete zde i své nové
kamarády.
Za mladé hasiče
Jakub Středa

Akce pro děti v Červeném Kostelci
Knihovna
KLUB POHODA

24. 9.

KLUBÁČ

při Městské knihovně v ČK zve děti na pravidelné pondělní schůzky
se zajímavými lidmi, pamětníky, literáty, kulturními novinkami
a pěknými knížkami vždy v pondělí od 16 – 18 hod.
Co víme o proroctvích aneb Co nás čeká a co nás nemine. Beseda
s p.V. Světinským Na říjen – Týden knihoven, 1.10. František Šesták:
Z Čech až na konec světa 10.10. Jiří Dědeček: vystoupení- krásné
slovo + hudba
zahájení 25. 9. v 17 hod. čtení ze zajímavých knížek, plnění zábavných
úkolů.

Oblastní charita Červený Kostelec
HÁČKO ČK

Oblastní charita nabízí též širokou škálu zájmových a vzdělávacích
kroužků:cvičení maminek s dětmi - pro nejmenší, cvičení pro těhotné,
kroužky angličtiny, němčiny, keramické kroužky, výtvarný kroužek,
astronomický, výuku náboženství
pro předškoláky a hudebně
vzdělávací kroužek hry na kytaru a zobcovou flétnu. Víc
www.hacko.ochck.cz

Děti, víte jak se chová na silnici správný cyklista?
Určitě vám přijde vhod pár dobře míněných rad.
Budou se vám hodit i na školním dopravním hřišti.
Desatero bezpečné jízdy na kole :
Při dodržování všech těchto zásad se sníží velké nebezpečí
zranitelnosti cyklistů na silnici.
 Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice a stále sledujte
pozorně provoz okolo sebe.
 Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva
se nezapomeňte ohlédnout.
 Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom jízdním kole. Nevozte předměty, které
by mohly někoho zranit.
 Své úmysly dávejte najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
 Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou
jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
 Tam, kde je hustý provoz, sestupte raději z kola a veďte jej po chodníku.
 Na „ zebře“ i při odbočování vpravo nebo vlevo dejte přednost přecházejícím chodcům.
 Respektujte pokyny policistů, světelných signálů a dopravních značek.
 Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přílbou ( povinnost ze zákona pro
osoby mladší 18 let )
 Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo včetně jeho výbavy.
 Silniční zákon v úvodních ustanoveních vymezuje cyklistu za účastníka silničního
provozu. Jízdní kolo pak jako nemotorové vozidlo s povinnostmi stanovenými zákonem.

Kroužky turisticko-sportovního oddílu
La-P.R.U.S. (11-17 let) informační schůzka 25. 9. v 16h. v Recesce Déčka
Mírně adrenalinový kroužek zaměřený na lezení,jištění, slaňování na umělých stěnách
a ve skalách, stavění a překonávání lanových lávek
ŠLÁPOTA (7-13 let) informační schůzka 27. 9. v 15.45h. v Recesce
Zážitkové programy,hry a „ bojovky “ v přírodě,turistické dovednosti,střílení, lezení..
FLORBAL-„TYGŘÍCI“(7-14 let) informativní schůzka 25. 9. v 18,45 u tělocvičny J. Gymnázia
Moderní dynamický kolektivní halový sport pro „živé“kluky a holky.
PIF- PAF (8-14let) informativní schůzka 16.9. v 17h v klubu Déčka
Střela ze vzduchovky, luku, flusačky, praku, laserová střelnice, bojové hry a nerfky
LUMPÍCI (7-12 let) informativní schůzka 25. 9. v 18,00 v Recesce
Kroužek nabízí spoustu drobných her k odreagování a vybití přebytečné energie dětí
( orvávaly, drobničky,důvěrovky…)
NEZBEDOVÉ (4-7 let) informativní schůzka 25. 9. v 17,15 v Recesce
Kroužek plný hrátek,aktivit a soutěží, základní pohybové a míčové dovednosti
ŽONGLOVÁNÍ (9-15 let) informativní schůzka 26.9. v 18,30 před velkým sálem
Techniky žonglování s míčky, poi,f lowerstick,t očení s tyčí a další formy
ZÁBAVNÁ GRAFIKA(od 11 do 99 let) informativní schůzka 25.9. v 16.45 v klubu
Cyklus dvouměsíčních kurzů zaměřených na Corel, Photoshop,Google SketchUp,
úprava fotografií, obrázků, tvorba plakátů
DRAMAŤÁK ( 7-13 let) informativní schůzka 26.9. v 15h v Recesce
Hraní divadla, hry na procvičení vlastního projevu, výslovnosti a pohybu.
LASIČKY (7-10 let) informativní schůzka 26.9. v 15,30h v Recesce
První lezecké hravé dovednosti, základy lezení a jištění na boulder stěnce, skalách..
TˇYMOVKY (8-13 let) ) informativní schůzka 26.9. v 15h v klubu
Kolektivní a míčové hry podporující pohyb – fotbal, vybíjená, košíková, frisbee,
lakros…
GEOCACHING)10-15 tet)* informativní schůzka 26.9. v 18h v klubu
Práce s mapou, globusem a GPS, orientace v přírodě, hledání kešek, hry v terénu
SNOWBORĎÁCI A LYŽNÍCI ( od 10let)* informativní schůzka 26.9. v 16,30h v klubu
Základy lyžování či snowboardingu, pro zájemce též běžky a sněžnice, akce na horách
KLUB ČUTANÁ ( mládež a dospělé) -27.9. v 18,30 v zatáčce pod Babím
Klub nadšenců do rekreačního fotbálku, během roku na hřišti, v zimním období v hale
KLUB KEC ( pro mládež od 13 let)* )* informativní schůzka1.10. v 17,30h. v klubu
Akce, či schůzky 1x ze 14 dní, zážitkové hry, vzdělávací programy, spolupráce na
akcích
KLUB LAPROS ( od 15 let) informativní schůzka 25. 9. v 16h v Recesce
Pro zkušené lezce, účastníky Laprusu z minulých let, akce, lanové programy
ŠACHOVÝ KLUB ( od 10 let) informativní schůzka 26.9. v 18h v klubu
Základní pravidla hry, strategie, taktika a řešení problémů v šachové partii
KLUBOVÉ DESKOVKY (7-18 let) informativní schůzka 26.9. v 17,15h v klubu
Tradiční i nové strategické a taktické hry jako: šachy, halma, blokus, ubongo,
sabotér…
*Chytré novinky
Více informací v SVČ DÉČKO NÁCHOD, či na telefonu 775223292, či na
www.decko-nachod.cz

