ŽIVOTNÍ JUBILEA
Blahopřejeme paní Ivě HEJDOVÉ z Horních Rybníků
k významnému životnímu jubileu 70 let a přejeme hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let!

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci březnu 2010 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

86 let
83 let
75 let
72 let
65 let
64 let

pan
paní
pan
pan
paní
pan

Zdeněk SEDLÁČEK z Horních Rybníků
Jarmila HANUŠOVÁ z Končin
Oldřich KRÁL z Horních Rybníků
Antonín HANUŠ z Horních Rybníků
Ludmila HORNYCHOVÁ ze Zábrodí
Miroslav VOJTĚCH z Končin

V měsíci dubnu 2010 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

86 let
82 let
77 let
73 let
69 let
64 let
64 let

pan Jan SAMLER z Horních Rybníků
pan Jiří MATĚJOVIC z Končin
pan Mojmír KOPECKÝ z Horních Rybníků
pan Karel POLÁČEK z Končin
paní Anna HANUŠOVÁ z Horních Rybníků
paní Danuška TOMKOVÁ z Končin
paní Drahoslava VOLHEJNOVÁ z Hor. Rybníků

Přejeme všem hodně zdraví, životního elánu a pohodu do dalších let!

/sKdK
PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí, příbuzným a známým za květiny, dárky a
projevené gratulace k mým narozeninám.
Chrastinová Anna, Končiny
Srdečně děkujeme Obecnímu úřadu v Zábrodí za hodnotné dárky, květiny a
blahopřání k našim narozeninám.Moc nás to potěšilo.
Květa a Áda Kejklíčkovi, Horní Rybníky
Děkuji OÚ v Zábrodí a rodině za věcné a květinové dary a za gratulace k mým
narozeninám
G.Drobníková, Horní Rybníky
Děkuji rodině, známým a OÚ Zábrodí za gratulace , věcné a květinové dary
k mým narozeninám
Irena Dohnanská, Horní Rbníky

Děkuji rodině a OÚ Zábrodí za gratulace,květiny a dárky
Lelková, Horní Rybníky

NAROZENÍ DÍTĚTE
Blahopřejeme Pavle a Jiřímu KLOUČKOVÝM k narození syna VOJTĚCHA
Blahopřejeme rodině Středových k narození syna ANTONÍNA
Přejeme všem klidné a pohodové soužití plné slunných dní.



KE1j\ZK1
srdečně zve všechny své občany na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
v sobotu 13. března 2010 od 19.00 hod.
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách

Zveme všechny občany na příjemně strávený večer plný hudby,
tance a pohodové zábavy.
Jídlo a pití zajištěno pro každého v dostatku!
Doprava:

Zábrodí
Knihovna 18.20
Kulturák 18.25
Hanušovi 18.30

Končiny
Martinovi 18.35
Špice
18.40
Hřiště
18.45

Obecní úřad Zábrodí pořádá

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v neděli 14.března 2010 od 14.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu v Horních
Rybníkách

Čeká nás předvedení krásných masek, spousta her a
soutěží o ceny! Přijďte se se svými dětmi příjemně
pobavit!
Občerstvení zajištěno!

Kominík
Ve dnech 8 - 9.3.2010 navštíví naší obec kominík. Zájemci hlaste se na OÚ
Zábrodí na tel: 491 465 113 nebo email: urad@zabrodi.info nejpozději do
8.3.2010 do 8,30 hodin.
ZNÁMKY NA POPELNICE
Kdo jste si ještě nevyzvedl známku na popelnici, učiňte tak v nejbližší době. Mohlo
by se stát, že vám firma Rund v 10. týdnu popelnici nevyveze.
P Ř I P R A V U JEM E N A D U B EN A K V ĚTEN

Muzikoterapie ( tibetské mísy) budou 7. dubna od 18,00hod. v malém sále
obecního úřadu Zábrodí
Stavění máje a“ pálení čarodějnic“ bude v tradičním termínu 30. dubna
„Výjezdní“ DEN MATEK bude 19. 5. 2010.
Kdo má zájem , nechť se přihlásí do 3.5. 2010 na tel: 491 465 113 nebo
email.urad@zabrodi.info Odjíždět budeme kolem 16,30hod. Bližší informace
obdrží každý zájemce nejpozději do 15.5.2010.
Dále pro Vás připravujeme přednášku na téma: Hó oponopono .
Přednášet bude paní Renaty Medové.
----------------------------------------------------------------------------------------------KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá

JARNÍ BAZAR
jarního a letního oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb

v sále kina LUNÍK
Příjem věcí:
12.4. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Prodej:
Úterý 13.4. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 14.4. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek 15.4. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 16.4. 8 – 12 hod.
Vrácení a výplata peněz:
Sobota 17.4. 8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Pondělí

SDH

HORNÍ RYBNÍKY

si Vás dovoluje pozvat

Na
kurz první pomoci
přednášející Věra Linhartová
který proběhne dne 12.3.2010 od 17:30 hodin

na OÚ v Horních Rybníkách

Srdečně zveme všechny občany

JARO 2010
Zábrodí

Teplice n.M. B

SO

10.04.

16:00

Teplice n.M. B

Zábrodí

NE

18.04.

15:00

Zábrodí

V. Poříčí B

SO

24.04.

16:00

Heřmánkovice

Zábrodí

SO

01.05.

16:00

Zábrodí

Otovice

SO

08.05.

16:00

Zábrodí

Ruprechtice

SO

15.05.

16:00

V. Poříčí B

Zábrodí

NE

23.05.

17:00

Zábrodí

Heřmánkovice

SO

29.05.

16:00

Otovice

Zábrodí

SO

05.06.

15:00

Ruprechtice

Zábrodí

SO

12.06.

16:00

Demografie a statistika obce Zábrodí v roce 2009

Změny v průběhu roku 2009
PŘEHLED O ÚMRTÍCH
Dne

Jméno a příjmení Rok narození

17.5.2009
20.2.2009
13.6.2009
13.8.2009

Milan Prouza
Libuše Volhejnová
Hana Hanušová
Miloš Habr

Celkem:

1923
1923
1931
1948

Poslední adresa
Jaroměř
Horní Rybníky 46
Zábrodí 43
Zábrodí 45

4 úmrtí

PŘEHLED NAROZENÝCH DĚTÍ
Měsíc/rok

Jméno

Příjmení

Adresa

02/2009
03/2009
05/2009
08/2009
09/2009
10/2009
10/2009
12/2009
12/2009

Matyáš
Damián
Natálie
Martin
Tomáš
Viktorie
Markéta
Tomáš
Vojtech

Urban
Zelic
Štepánová
Alt
Sokol
Čermáková
Hanušová
Mikeš
Kloucek

Zábrodí 140
Konciny 144
Horní Rybníky 64
Konciny 124
Zábrodí 159
Horní Rybníky 182
Horní Rybníky 16
Zábrodí 6
Horní Rybníky 40

Celkem:

9 dětí

PŘISTĚHOVÁNÍ
Rok
narození

Datum změny

Zbyněk Hanuš
Dariusz Kanicz

1986
1973

19.1.2009
3.2.2009

Robert Cinke

1984

3.2.2009

Tomáš Hanuš

1990

9.6.2009

Tomáš Sokol
Veronika Sokolová

1979
1980

23.6.2009
23.6.2009

Petra Ravingerová

1979

16.7.2009

Jakub Ravinger

2007

16.7.2009

Josef Ravinger

1979

16.7.2009

Kateřina Sitáriková

1998

16.7.2009

Petra Zemanová

1977

14.9.2009

Jméno a příjmení

Staré bydliště
Červený Kostelec
Červený Kostelec,
Budovatelská 1147
Červený Kostelec,
Budovatelská 1147
Náchod, Havlíčkova 1110
Nové Město nad Metují,
Krčín, Černčická 458
Nové Město nad Metují,
Krčín, Černčická 458
Nové Město nad Metují,
Krčín, Černčická 458
Nové Město nad Metují,
Krčín, Černčická 458
Náchod, Husovo Náměstí
624

Nové bydliště
Zábrodí 41
Horní Rybníky 54
Horní Rybníky 190
Zábrodí 43
Zábrodí 159
Zábrodí 159
Končiny 77
Končiny 77
Končiny 77
Končiny 77
Horní Rybníky 37

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

3. a 6. května 2010

čas:

9,00- 11.00 a 14.00-17,00

místo:

Obecní úřad Zábrodí
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
V letošním roce si vyluštěním tajenky osvěžíme některé české pranostiky…

PŘEVZATO ODJINUD
I v letošním roce vás čeká putování po kulturních památkách zapsaných do
seznamu světového dědictví UNESCO. Tentokráte se zastavíme v KUTNÉ
HOŘE.
Ǥ 4 
Ke vzniku tohoto kostela se váže jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle které v
sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci vykupovali od těžařů stříbrnou rudu.
Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného stříbra zaplacena
stavba kostela. Vedle kostela sv. Jakuba náleží k nejstarším kamenným svatyním (postaven
byl ve 2. polovině 14. století), byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší.
Mnoho znaků z období vrcholné gotiky setřel požár v roce 1470. Po něm byla vystavěna nová
věž a zaklenuta kostelní loď. Při opravách byl vybaven i interiér především pozdně gotickým
sanktuáriem Matyáše Rejska z r.1504 a mimořádně hodnotnou kazatelnou. V Rejtově stavební
huti ji po roce 1513 vytvořil Wendel Rosskopf a vdechl jí virtuózní technické zpracování i
dramatickou dekorativnost. Pod baldachýny se nachází již poněkud méně hýřivé sochy
církevních otců od jinak neznámého mistra Augustina. Roku 1735 nalezl v kostele P. Marie
Na Náměti poslední odpočinek významný malíř Petr BrandI, který poslední rok života trávil v
Kutné Hoře.
Chrám svaté Barbory je trojlodní gotický kostel ve městě Kutná Hora.
Historie tohoto chrámu je spojena s dlouhodobým zápasem ambiciózních měšťanů Kutné
Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem. Tento po staletí trvající
mocenský boj vyústil nakonec ve vybudování prestižního chrámu svaté Barbory na pozemku
Pražské kapituly za městskými hradbami (tedy mimo působnost Sedleckého kláštera).
Stavba chrámu svaté Barbory započala roku 1388, podle některých pramenů měla tato stavba
mít dvojnásobné rozměry než má současný chrám. Stavba probíhala v několika etapách a do
značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Práce na chrámu byly
několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905.
Prvním projektantem a stavitelem chrámu svaté Barbory se stal Jan Parléř, syn stavitele
Svatovítské katedrály Petra Parléře. Jan Parléř vystavěl nejstarší část chrámu s věncem
obvodových kaplí podle vzorů francouzských katedrál. Původně budované trojlodí bylo brzy
rozšířeno o široké vnější lodi, avšak s příchodem husitských válek byla stavba poprvé na
šedesát let přerušena. Práce na chrámu byly znovu obnoveny v roce 1482, nejprve zde
pracovali místní stavitelé, kteří pokračovali v intencích zakladatele stavby Jana Parléře.
Zlomem ve stavbě chrámu bylo působení pražských stavebních mistrů – nejprve Matyáše
Rejska a po něm Benedikta Rejta. Matyáš Rejsek zaklenul chór, dostavěl triforium a stavbu
doplnil množstvím zdobných kamenických prvků.
Příchod Benedikta Rejta znamenal další radikální změnu – nejprve změnil zamýšlené pětilodí
znovu na trojlodí, které uzavřel monumentální klenbou s krouženými žebry (obdobně jako ve
Vladislavském sále Pražského hradu). Podle jeho projektu se stavělo i po jeho smrti, avšak
s postupným poklesem těžby stříbra opět docházely finanční zdroje, a tak byl v roce 1588
chrám uzavřen provizorní zdí.

V roce 1626 byl předán jezuitům, kteří provedli jeho úpravy do barokní podoby. Stavba
zůstala nedokončena po dlouhých tři sta let, až v roce 1884 byla na základě popudu místního
archeologického spolku Vocel rozhodnuto o její dostavbě, která skončila roku 1905.

±
Otevírací doba:
otevřeno denně
listopad - březen 10:00 - 16:00 hod.
duben - říjen 09:00 - 18:00 hod.
Nově otevřeno včetně pondělí!
24.12. zavřeno.
Vstupné:
dospělí 50,- Kč
děti, studenti 30,- Kč

Sedlecký klášter
Sedlecký klášter náležel na přelomu 13. a 14. století k nejvýznamnějším církevním ústavům
v Čechách. Bohatství, které mu plynulo z nepřímé účasti na kutnohorském dolování, bylo
obrovské a umožnilo rozsáhlou stavební činnost, z níž se dodnes dochovala významná část.
Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba
katedrální s ochozem a věncem kaplí. Šlo o monumentální založení přesahující vše, co v té
době v kostelním stavitelství v Čechách existovalo. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i
katedrála podlehl útoku husitských vojsk a vyhořel. Dlouhá léta pak čekal na svou obnovu.
Poslední velké vzepětí prožil sedlecký klášter na přelomu 17. a 18. století za opata Jindřicha
Snopka, který inicioval velkorysou obnovu katedrály Nanebevzetí P. Marie i celého areálu.
Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini
(1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v
Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě.
Změny doznal i interiér chrámu, kde pracovali nejlepší malíři své doby: Leopold Willmann
(1630-1706), Jan Kryštof Liška (1650-1712) a především Petr Brandl (1668-1735). Přestavba
se dotkla i dalších klášterních budov, především pak hřbitovní kaple Všech svatých Kostnice. Poslední etapa nákladného znovuzrození se týkala refektáře, kde vznikly rozsáhlé
fresky J. T. Suppera (1712-1771) s námětem Čtrnácti pomocníků, patronů obnoveného
kláštera. Nová doba rozkvětu měla vyměřeno pouze sto let. Nařízením císaře Josefa II. (17801790) byl cisterciácký klášter v roce 1783 zrušen, jeho sedmnáct mnichů přeloženo do jiných
ústavů, kostel odsvěcen a dočasně využíván jako sklad mouky.
Poslední etapa dějin začala roku 1812, kdy do opuštěných budov byla z nedalekého Golčova
Jeníkova přenesena tabáková režie. Pozdější výstavba přilehlé vsi zčásti setřela monumentální
rozsah celého areálu. Až na část obvodového zdiva zcela zmizel kostel sv. Filipa a sv. Jakuba
doložený
již
ve
13.
století
a
četné
hospodářské
budovy.

Otevírací doba katedrály Nanebevzetí P. Marie:
otevřeno denně
duben - říjen 9:00 - 17:00 hod. / neděle pouze 12:00 - 17:00
listopad - březen pouze na objednávku
Vstupné:
dospělí 30,- Kč
děti, studenti 20,- Kč
Společné vstupné do Kostnice a Katedrály Nanebevzetí Panny Marie:
dospělí: 70,- Kč
děti, studenti: 40,- Kč
kontakty:
telefon: +420 327 561 143 (fara), +420 606 647 996

Gotická kamenná kašna nacházející se na Rejskově náměstí ve městě Kutná Hora.
æ
Ve středověku byly kvůli intenzivní důlní
činnosti problémy se zásobováním města
Kutná Hora pitnou vodou. Zásobování
bylo řešeno pomocí několik kilometrů
dlouhého dřevěného potrubí, které ústilo
do nádrží na několika místech ve městě,
z nichž byla voda odebírána. Kolem
nádrže umístěné na dnešním Rejskově
náměstí byl v letech 1493-1495 postaven
Matějem
Rejskem
(sochařem
a stavitelem kostelu svaté Barbory)
kamenný dvanáctiboký hranol zdobený
bohatým dekorem kamenných kružeb
a fiál.
Tento kamenný hranol nazývaný Kamenná kašna je citlivě umístěn do prostoru náměstí
a patří mezi skvosty pozdně gotické architektury a je i významnou památkou technického
charakteru. Spolu s celou městskou památkovou rezervací je zařazen na český seznam
památek Světového dědictví UNESCO.

Toto je výběr jen některých památek zapsaných do Seznamu UNESCO, při
návštěvě Kutné Hory jich na vás čeká daleko více, proto si výlet do tohoto města
naplánujte na celý den!

ZADÁNO

DĚTEM

Ještě jste stále zvídaví? Tak si dnes přečtěte něco o zvuku.
Už jste někdy přemýšleli, co je to vlastně zvuk? Šíří se v podobě zvukových vln
střídavým zhušťováním a ředěním vzduchu. Šíří se rychleji v kapalinách a
pevných látkách než v plynech, protože molekuly v nich jsou pevněji vázány.
Ve vzduchoprázdnu je naprosté ticho, protože tam nejsou žádné molekuly, které
by mohly vlny přenášet.
Pokud vlny následují rychle jedna za druhou, vzniká vysoký tón – zvuk o
vysokém kmitočtu. Měří se v hertzech – Hz. Lidské ucho vnímá zvuk od 20Hz
, tj. například hřmění, až do 20 000Hz – pískání netopýrů.
Zvukové vlny se šíří všemi směry od zdroje zvuku a postupně ztrácejí energii.
Hlasité zvuky mají spoustu energie a vytvářejí velké vlny. Množství energie se
dá měřit v tzv. decibelech – dB. Stupnice decibelů je logaritmická – to znamená,
že zvuk o 2 db je desetkrát hlasitější oproti 1 dB zvuku a 20 dB je stokrát
hlasitější.

Zkus seřadit jednotlivé zdroje zvuku podle množství decibelů:
10dB

blesk

20 – 50dB

šepot

60 – 90dB

domácí hi-fi zařízení

70 – 100dB

start rakety

120dB

šumění listů

180dB

rychlý elektrický vlak

Další měřitelnou veličinou zvuku je jeho rychlost. Zvuk se šíří různě v různých
látkách a pohybuje se rychleji v teplém než ve studeném vzduchu. Ve vzduchu
teplém 20°C je rychlost zvuku kolem 244m/s, v čisté vodě 1 500m/s a v oceli až
6000m/s.

( řešení minikvízu – zdroje jsou seřazeny od nejtiššího po nejhlučnější:
šumění listů, šepot, hi-fi zařízení, vlak, blesk, raketa )

BØEZEN
2.3 - LUNÁRNÍ KALENDÁØ
18:00

Karolína Pauková

18:00

Jaké to pro nás je - dotýkat se a být dotýkán.
Marcela Krèálová

vstupné 80,- Kè

3.3 - JSEM ŽENA - DOTÝKÁNÍ

vstupné 100,- Kè

8.3 - SU-JOK ZÁKLADY KOREJSKÉ MASÁŽE
18:00

Jak pomoci sám sobì a celé rodinì, na ukonèení Tibetské mísy.
Walter Erber
vstupné dobrovolné

9.3 - ŽIVOT PO ŽIVOTÌ
18:00

Film o klinické smrti „Pár minut” s následnou besedou o životì po smrti.
Jan Marschner a Karel Køíž
vstupné: 90,- Kè

15.3 - TÌLOVÉ A UŠNÍ LÉÈIVÉ SVÍCE
18:00
18:00

Na co všechno se používají a jak s nimi zacházet
Ivana Èermáková
vstupné: 80 Kè
TAROTY - Velká Arkána z pohledu duchovního vývoje èlovìka.
Magda Lomozová
vstupné: 80,-Kè

17:30

Setkání s Èínou. Knihovna Náchod

16.3 -

19.3 - LITERÁRNÍ VEÈER

vstupné zdarma

21.3 - SEMINÁØ - ŽENSKÝ KRUH
10:00
-16:00

Èas a prostor pro Tebe, využijeme rodinné konstelace, práci s tìlem,
hudbou i silou ticha. Marcela Krèálová
vstupné: 900,- Kè

18:00
18:00

Film o klinické smrti „Pár minut” s následnou besedou o životì po smrti.
Jan Marschner a Karel Køíž
vstupné: 90,- Kè
ENNEAGRAM - Poznání skrytých mechanizmù pro rozvoj sama
sebe a pochopení druhých. Magda Lomozová
vstupné: 80,-Kè

17:00

pod vedením Ilony Krunèíkové.

15:00

LS dìtem pro radost.

23.3 - ŽIVOT PO ŽIVOTÌ
24.3 -

26.3 - MALOVÁNÍ MANDAL S RELAXACÍ

28.3 - PRO DÌTI - „DØEVÌNÝ DOMEÈEK”

vstupné: 80,- Kè

vstupné dobrovolné

Na uvedené akce se vždy prosím reservujte.

Kamenice 112, Náchod, tel: 604 893 615
www.cajovnanachod.cz

