V měsíci březnu 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
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SEDLÁČEK Zdeněk z Horních Rybníků
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
HORÁKOVÁ Vladimíra z Horních Rybníků

V měsíci dubnu 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
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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

V měsíci květnu 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
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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

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a radosti do dalších let!
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Diamantovou svatbu – 60. let společného života
oslavili 20. února 2014 manželé Vyhnálkovi.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,

úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 60 let.

Přejeme Vám hodně zdraví štěstí a spokojenosti.
.

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval rodině a OÚ Zábrodí za gratulace, věcné a květinové dary k mým
narozeninám.
Josef Burdych
Děkuji rodině,OÚ Zábrodí a přátelům za květiny,gratulace a krásné dárky k mým narozeninám.
Zdeňka Lelková
Děkuji rodině, přátelům a OÚ Zábrodí za gratulace, věcné a květinové dary.
Věra Bydžovská
Děkuji zástupcům OÚ Zábrodí a přátelům za příjemnou návštěvu a obdarování
u příležitosti mých narozenin.
Věra Semeráková
Děkuji všem za blahopřání k mým narozeninám.
Ludmila Modřanská
Děkujeme Obecnímu úřadu a zástupcům OÚ, rodině, příbuzným a známým za květiny, dárky a
projevené gratulace k naší diamantové svatbě.
Irena a Karel Vyhnálkovi
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil spolu s přicházejícím jarem a podělil se s Vámi o několik informací.
Do konce měsíce března bude zahájen proces výběrového řízení veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“, jinak řečeno
projekt „Vybudování mateřské školy a obecních bytů v budově bývalé mateřské školy“.
Pro tento projekt bylo původně rozhodnuto žádat o dotační podporu ze zdrojů Státního fondu životního
prostředí z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR). Žádost do OPŽP byla podána v polovině října 2013 a na konci ledna 2014 bylo naši žádosti
přiděleno akceptační číslo.
Dne 26. 11. 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotace v roce 2014 v
rámci programu Podpory bydlení. Po důkladném prostudování zveřejněných podmínek pro poskytnutí
dotace z MMR na vybudování vstupních bytů se zastupitelé obce dohodli na nepodání žádosti o tuto
dotaci. Doba udržitelnosti a tedy zároveň lhůta pro závazné plnění pravidel a podmínek by v tomto
případě byla dvacet let.
Předpokládaná výše původně plánované dotace na vybudování obecních bytů byla 2 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že projekt „Vybudování mateřské školy a obecních bytů v budově
bývalé mateřské školy“ bude realizován pouze s podporou z OPŽP a prostředky, se kterými bylo
v kalkulaci počítáno z dotace z MMR, budou nahrazeny prostředky z rozpočtu obce.
Aby bylo možné tyto prostředky nashromáždit bez zásahu do běžných a plánovaných výdajů obce,
bylo nutné posunout termíny realizace a hlavně otevření MŠ o jeden rok, z původně plánovaného září
2014 na srpen 2015.
Výsledek výběrového řízení na tento projekt,včetně vítězné nejvýhodnější nabídky, by měl být znám
do konce května a následné uzavření smlouvy s dodavatelem, předání staveniště a zahájení stavebních
prací proběhne do konce měsíce června.
Dalším souvisejícím projektem je „Revitalizace zahrady u MŠ Horní Rybníky“. Tento projekt zahrnuje
vybudování nového oplocení okolo pozemku zahrady MŠ, včetně branek a vjezdové brány a výstavbu
dětského a sportovního hřiště s herními prvky, sedacími sety, odpadkovými koši atd. Na tento projekt
byla 17. 2. 2014 podána žádost o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova. V případě
úspěchu obdržíme 70-ti procentní dotaci.
Na konci loňského roku jste byli vyzváni k vyjádření v anketě o Vašem předběžného zájmu o získání
kompostérů. Na základě těchto požadavků byla sestavena a následně podána žádost o 90-ti procentní
dotaci v rámci 52. Výzvy s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí“ na nákup 35 ks
menších a 50 ks větších domácích kompostérů a 1 ks štěpkovače pro obecní využití. Žádost prošla
kontrolou krajského pracoviště a nyní čeká na posouzení na Ministerstvu životního prostředí v Praze.
Pořizování Územního plánu obce Zábrodí se chýlí do závěrečného finiše. Předběžný termín veřejného
projednání ÚP je stanoven na konec dubna 2014. O vypsání tohoto termínu budete informování na
úřední desce obce Zábrodí a na internetových stránkách www.zabrodi.cz. Na následujícím VZZO
budou projednány námitky a schválen ÚP.
Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v katastrálním území Zábrodí probíhá dle harmonogramu.
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Ve středu 12. 3. 2014 proběhl v zasedací místnosti OÚ Zábrodí kontrolní den za účelem projednání
„Plánu společných zařízení“ v rámci KPÚ. Při tomto projednání byla projektantem vyčíslena
předběžná potřeba ploch pro směny pozemků. Vzhledem k nedostatku obecní a státní půdy v řešeném
katastru musí obec Zábrodí v k.ú. Zábrodí zakoupit cca. 2-3 hektary půdy. Pokud někdo z Vás
uvažuje o prodeji zemědělských pozemků v k.ú. Zábrodí, dovoluji si tímto požádat o jejich nabídnutí
k prodeji obci Zábrodí.
KÚKHK provedl 29. 1. 2014 kontrolu hospodaření obce Zábrodí za rok 2013 se závěrem:
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání 3. 3. 2014 závěrečný účet a účetní závěrku za
rok 2013. Na účtech obce je ke dnešnímu dni 5 913 000,-Kč.
Během prvních měsíců letošního roku proběhlo v naši obci několik zajímavých kulturních a
společenských akcí, o jejichž průběhu se dočtete v následujících článcích.
Věnujte prosím pozornost projektu „ Kola pro Afriku“ a přijměte pozvání na další akce, které pro Vás
připravujeme.
Jan Dlauhoweský-starosta obce

Zábrodí 18. 3. 2014

Kola pro Afriku
Obec Zábrodí se zapojila do projektu „Kola pro Afriku“ zřízením sběrného místa.

Myslím, že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, nikdy nepocítil opravdový nedostatek ... Proto
spousta lidí nechápe, proč zrovna Afrika, proč kola, proč humanitární a charitativní pomoc obecně ...
Děti v Gambii, ale i ve více zemích na světě se v mnoha případech nerodí do blahobytu, nadbytku
apod., ale již od malička se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, které si svobodně nezvolily, tudíž je
nemohou ovlivnit ... Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke vzdělání, ... do školy
je to mnoho kilometrů, které každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou,
že je rodiče nechávají doma, aby pomáhali s obživou, a vzdělání, které ovlivňuje jejich budoucnost,
jde stranou.
Darovanými koly chceme těmto dětem umožnit cestu ke vzdělání a nabídnout jim příležitost lepších
zítřků ...
Vaše odložená či nepotřebná kola rádi přijmeme na OÚ Zábrodí v Horních Rybníkách.
Více zde: www.kolaproafriku.cz
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Mobilní svoz nebezpečného odpadu 22. 3. 2014
Stanoviště: Zábrodí
Zábrodí
Končiny
Horní Rybníky

Hruška
LIGO
OD Impro
u obecního úřadu

9,15 - 9,40 hodin
9,50 - 10,15 hodin
10,25 - 10,50 hodin
11,00 - 11,25 hodin

Sbírka použitého ošacení
Sbírka se uskuteční v budově OÚ v Horních Rybníkách od 9,00 - 11,00 a 14,00 - 18,00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Kominík 23. – 25. 4. 2014
Ve dnech 23. – 25. dubna 2014 navštíví naší 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
Přihlaste se prosím nejpozději do 22. 4. 2014
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Milé maminky, babičky, tetičky…
Obecní úřad Zábrodí Vás
u příležitosti

MDŽ
a
DNE MATEK
srdečně zve na malé posezení

dne 11. 4. 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OÚ Zábrodí
připravujeme pro Vás
vystoupení mladých zábrodských muzikantů,
ukázku vazby květin
a
návrat do dětských let aneb

„Co ve večerníčku nebylo"
Občerstvení zajištěno.
Z důvodu přípravy občerstvení prosíme o rezervace na
tel.491 465 113 nebo mailem na urad@zabrodi.cz.
Po ukončení akce bude zajištěn rozvoz.
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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.

si Vás dovoluje pozvat
na soutěž „ O pohár starosty obce Zábrodí“
v požárním útoku,
která proběhne v sobotu 10. 5. 2014
od 14 hodin na hřišti v Zábrodí.

Soutěžit se bude v kategoriích:
Muži a Ženy
Těšíme se na Vaši účast a
fanouškovskou podporu obou domácích sborů!!!

Občerstvení po dobu akce zajištěno!!!
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Obecní úřad Zábrodí ve spolupráci
s místními sbory dobrovolných hasičů
Vás zvou na

DEN DĚTÍ
v sobotu 31. 5. 2014 od 16.00 hod. na místním fotbalovém hřišti.

Čeká Vás odpoledne plné her, soutěží
a
další ročník výstavy
„Zábrodské traktory“
aneb co skrývají zábrodské stodoly. 
10

Sousedské posezení 1. 2. 2014
Účastníky letošního sousedského posezení
čekal zábavný večer s kulturním programem, o
který se postarala hudební skupina JUNO se
svou půvabnou sólistkou na housle – slečnou
Veronikou Khunovou. Všichni jsme s napětím
očekávali, co nového do svého hudebního
repertoáru slečna Veronika zařadí,
a opravdu ve výběru ani v samotném provedení
skladeb nezaváhala. Krásný zážitek z poslechu
jsme si mohli odnést hned v prvním vstupu, ve
kterém nám nabídla své umění na housle v těchto skladbách: Fantom opery L.Webbera,
Ave Maria J. S. Bacha a úpravě Kankánu J. Offenbacha od Vannesy Mae.
Ve druhém vstupu zazněly skladby Allelujah L. Cohena, Everything I do
B. Adamse a rocková skladba z repertoáru skupiny Nazareth Love Hurts.
Tentokrát se hudební skupina dostavila v kompletní sestavě, takže nebyl problém
s výběrem repertoárů pro mladší či dříve narozené. Všichni se pustili s chutí do tance a
poté, nejen naši senioři, do chutné pozdní večeře.
Markéta Švorcová a Martin Košťálek předvedli ve své taneční ukázce kolekci
latinskoamerických tanců. Půvab a elegance těchto tanců v podání Markétky a Martina
je vždy náramnou podívanou a působivou pozvánkou do kurzů tanečního umění nejen
pro mladé, ale i pro nás odrostlejší.
Ušlechtilé vzrostlé růže téměř na všech stolech
prozrazovaly hojnou účast našich o chlup dříve
narozených spoluobčanů. Máme radost, že obliba těchto
kulturních programů a tanečních setkání málem
převyšuje kapacitu sálu a že nálada a nasazení, s jakým
celé osazenstvo tančí, debatuje, druží se a bratří, jsou
pohodové a srdečné. Celá zábava se nesla v duchu
milého setkání občanů ze všech koutů naší obce, kteří si
mají o čem popovídat.
E. Lokvencová
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Dětský karneval 9. 2. 2014
Na dětský karneval v neděli 9. 2. přišla spousta
vyparáděných dětí v doprovodu rodičů a prarodičů.
Všichni se určitě těšili na pana kouzelníka, na
protančené zábavné odpoledne, na hry i na
vyhodnocení dětské soutěže o „Nejkrásnější obrázek
z mojí knihovny“.
V úvodu měly děti možnost shlédnout kouzelnické
vystoupení pana Karla Kašpara z Náchoda. Měly nad
čím žasnout a přemýšlet, jak to ten pan kouzelník
provedl s kovovými kruhy, že se tu spojily, tu zase
rozpojily a také jak se vlastně skládaly v řetězce. Jak to
bylo s Gargamelem a šmouly a jak to, že prázdná kniha
se najednou dokázala zaplnit textem i obrázky při
jednom zaříkávadle a jak je možné, že pan kouzelník
uhodl právě tu kartu, kterou jsem si vybrala, když jich
měl v ruce bezpočet. Panečku, to je věc umět tak kouzlit! Pro radost dětem v závěru
svého vystoupení pan kouzelník vytvořil veselá umně natvarovaná nafukovací zvířátka.
Dětským programem a soutěžemi nás provázeli bratři hasiči a hasičky SDH Horní
Rybníky. O reprodukovaný hudební doprovod karnevalu se staral velitel našich hasičů
Jakub Středa. Taková hudba nenechala chladnými maminky ani tatínky našich ratolestí.
Vytáčeli na parketu spolu s dětmi. Studentky Andrea Boudová a Lada Drozdová si
s dětmi zatancovaly nejen v kroužku, ale též je zaujaly zvlášť svými tanečními
sestavami a pomohly hasičům při organizování her.
Závěrečná soutěž se židličkami
a zvířátky nadchla všechny děti a
některé by vydržely soutěžit pod
vedením nové moderátorky her
Káti Hanušové určitě i celý
podvečer.
Jménem našich knihovníků –
Michalky a Matouše - děkuji
všem dětem, které se zúčastnily
výtvarné soutěže a pomohly tak
zpestřit svými dílky program
karnevalu i výzdobu naší
knihovny.
E. Lokvencová
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2. obecní zabijačka 15. 2. 2014
V únorovou sobotu 15. 2. od dopoledne začali proudit do
hasičské zbrojnice v Zábrodí hosté, kteří chtěli nejen
ochutnat staletími prověřené tradiční pochoutky, ale užít si
též i pravé zabijačkové atmosféry.
U dveří zbrojnice nás uvítalo předsunuté vojsko varných
kotlů – brutarů, o které se staralo několik zodpovědných a
znalých obětavců hasičů. Vůně vařeného masa a
zabijačkového koření se mísila s pracovní atmosférou, ale i
pohodou uvnitř hasičské zbrojnice. Tradičního řeznického
řemesla se ujali z loňska osvědčení páni bratři Rudolf a Jaroslav Rýdlové, Jiří Burdych a Jan
Dlauhoweský. Po zkušenostech z loňského ročníku se připravovalo zabijačkových
pochoutek mnohem více.
Vojsko v záloze čítalo průběžně asi dalších patnáct lidí, kteří se vystřídali i s novými
dobrovolníky z řad občanů obce.
Nosilo se na stoly ostošest. Hotová zabijačková hitparáda: ovarová polévka, ovar,
gulášek i chutná dršťková polévka, odpoledne prejtové, černá polévka, kroupy, kyselé zelí,
jablíčkový křen, … i sladké na zakousnutí. Samozřejmě, že zabijačka pro zábrodské a
hornorybnické hasiče začala pár dní před samotnou akcí, neboť z loňského roku si odnesl
každý svůj nepostradatelný úkol, takže každý se měl co činit.
Náladu nám přišli zpříjemnit s harmonikou pan Oldřich Hejda a s housličkami Josef
Sekyra. Po poledni rozbalila své nádobíčko skupina Mančos z Prahy s hostujícím
trumpeťákem Janem Středou. Jeho hudební vstupy dodaly říz produkci celé kapely. Během
odpoledne si postupně hudba získávala své posluchače. Dostala do tanečního varu mnohé
hosty i obsluhu zabijačkového posezení. Po celou dobu akce bylo stále co konzumovat a
veselá nálada se šířila zábrodskou zbrojnicí. Polským bratrům hasičům se bujaré veselí též
zamlouvalo a užili si společné odpoledne určitě neméně tak dobře jako my všichni. Někteří
hosté využili možnost si zakoupit z dílny pánů řezníků jitrničky, jelítka i krvavou či světlou
tlačenku. Všechny výrobky šly rychle na odbyt.
Večer, když už byla skupina Mančos udolána
dobrotami všeho druhu, vzal na svá bedra zábavu pan
Josef Samek s heligónkou. A jelo se dál až přes půlnoc.
Výdaje na akci
Příjmy-vstupné, tržba, dobr.příspěvek
Zisk

30 960,-Kč
35 073,-Kč
4 113,-Kč

Sponzoři obecní zabíjačky:
AG Horní Rybníky - 1ks čuníka o váze cca.130 kg
Hospoda U Prouzů - 1ks 50-ti litrového sudu piva Krakonoš
Jménem OÚ Zábrodí děkujeme sponzorům obecní zabíjačky za poskytnuté dary a také
všem dobrovolníkům, bez jejichž nasazení by nebylo možné takovouto akci uspořádat.
Jan Dlauhoweský a Eva Lokvencová

13

TJ SOKOL ZÁBRODÍ
POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH
FOTBALISTŮ !!!!
Určeno pro holky i kluky ročníků 2001 až 2005 a mladší ročníky
2006 až 2009
Více informací u vedoucího mládeže a trenérů:
Matějovic Jiří - mobil: 603 783 637, vedoucí mládeže
Taufman Lukáš - mobil: 603 779 023, trenér ml. přípravky
Duchatsch Petr - mobil: 723 732 869, trenér st. přípravky
Havlíček Petr - mobil: 604 329 193, trenér st. přípravky

Těšíme se na vaši účast oddíl Sokol Zábrodí

------------------------------------------------

HRADECKÝ LVÍČEK 2014
Mladší přípravka - Dívky 1. 2. 2014
….....poslouchalo se to dobře, aj se na to dalo dívat. Začínám koncem turnaje, kde nás na závěr
ohodnotili nejen pohárem za získané 7. místo, ale také komentářem „velké překvapení“ atd…i pro nás.
Musím dát pořadatelům za pravdu, neboť náš tým předváděl vynikající a hlavně vyrovnané výkony,
přestože byl na takovémto turnaji prvně. Proti věhlasným týmům uhrál výborné výsledky. Naše hra se
hlavně opírala o Janu Duchatschovou, Lucii Havlíčkovou a Terezu Ťokanovou v poli a v brance o
Tomáše Taufmana. Ti všichni šli ostatním příkladem a strhli je k bojovným výkonům. Myslím, že níže
uvedené výsledky hovoří za vše. Nejen jim, ale i ostatním musím poděkovat za předvedené výkony a
také dodat, že po turnaji byl o naše hráčky velký zájem, co se týče budoucí reprezentace, střídavé
starty…....
Sokol Zábrodí – Sokol Třebeš dívky 3 : 4
branky: Duchatschová, Taufmanová,
Havlíčková
FC Dorovíz – Sokol Zábrodí
2:2
branky: Duchatschová 2

Sokol Zábrodí – Sokol Třebeš chlapci 0 : 2
AC Sparta Praha – Sokol Zábrodí
7:0
Sokol Zábrodí – MFK Trutnov
0:0
Zbrojovka Brno – Sokol Zábrodí
2:0
Sokol Zábrodí – FC Hradec Králové 0 : 0
Trenér L.Taufman
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Mini turnaj Dolní Radechové
Mladší přípravka Chlapci 1. 2. 2014
V menší tělocvičně se sešly čtyři týmy a hrálo se dvoukolově:
V. Jesenice FK Náchod r. 07 V. Poříčí -

Zábrodí 1 : 3 , 0 : 2
Zábrodí 1 : 2 , 1 : 3
Zábrodí 5 : 1 , 2 : 2

Starší přípravka TJ Sokol Zábrodí
Sezóna 2013 - 2014 je právě v polovině, a
tak můžeme trošku bilancovat a hodnotit.
Odehráli jsme šestnáct zápasů. Každý byl
jiný. Někdy se nám dařilo hrát v pohodě od
samého začátku zápasu, a tomu odpovídala i
vysoká výhra. Jiný zápas skončil třeba jen
výhrou o jednu vstřelenou branku. Nejhorší
však bylo zábrodské derby mezi týmem „A“
a „B“, které se nám podařilo dvakrát vyhrát.

Jedenkrát
jsme
klopýtli
s týmem
Meziměstí/Teplice.
Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří
pravidelně chodí na tréninky a nastupují do
utkání. Jsem rád, že se nám vyhýbala marodka a
neměli jsme žádné vážnější zranění. Těšíme se
na jarní část turnajů. Poděkování také patří
realizačnímu týmu, který se stará o chod klubu,
o hřiště a zázemí.
P. Duchatsch trenér starší přípravky „B“

Tabulka - starší přípravka - podzim
Rk.
Tým
Záp +
1.
S. Zábrodí B
16 15
2.
S. Zábrodí A
16 13
3. Meziměstí/Teplice 16 10
4.
Ji Machov
16
9
5. Jaroměř - Dolany
16
6
6. Hronov - Police B 16
3
7.
TJ Velichovky
16
0

0 0 1
0 3
0 6
0 7
0 10
0 13
0 16

Skóre
Body
124:24:00 45
124:27:00 39
104:58:00 29
55:57:00
26
53:54:00
19
43: 88
10
0,2625
0

PK (Prav)
-12
-3
-1
-6
-1
0
1
( -9)
1
0
(-12)

Soutěž starší přípravky začíná 19. 4. 2014, účastní se dva týmy A, B (okresní soutěž)
Soutěž mladší přípravky začíná 19. 4. 2014, máme v okresní soutěži dva týmy A ( dívčí tým )
B tým.
Od dubna trénujeme na hřišti Zábrodí - středy a pátky od 17.00 hodin
( pozor! časy vždy určí trenér).
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Halové turnaje
Starší přípravka byla první v Červeném Kostelci
Fotbalisté Sokola Zábrodí se zúčastnili turnaje starších přípravek v Červeném Kostelci.
V neděli 9. února 2014 se sjelo do sportovní haly šest družstev.
Výsledky : Zábrodí - Poříčí 1: 0 , Rozkoš 1 : 1 , Broumov 1 : 2, Opočno 2 : 1, Č.Kostelec 4 : 1
Pořadatelé vyhlásili nejlepším brankařem turnaje našeho Jakuba Posnara. Nejlepším střelcem se
stal Denis Doucek z Opočna.
Konečné pořadí:
1. Zábrodí
2. RSCM Rozkoš
3. Opočno

4. Broumov
5. Velké Poříčí
6. Červený Kostelec

2. Halový turnaj v Červeném Kostelci opět první!!!
Ve druhém turnaji 2. 3 náš tým opět zvítězil. Patří poděkování hráčům i rodičům za podpoření
našeho týmu na turnaji. Zásluhu mají i trenéři Petr Havlíček a Duchatsch.
Výsledky : Zábrodí - Č. Kostelec „A“ 2 : 1, Č.Kostelec „B“ 5 : 0 , Chomutice 3 : 1 ,
V. Poříčí 0 : 0 , Hořice 2 : 0 , Broumov 0 : 1 .
Konečné pořadí
1. Zábrodí
2. Hořice
3. V. Pořící
4. Chomutice

5. Broumov
6. Č. Kostelec „A“
7. Č. Kostelec „B“

Tabulka – dospělí- TJ Sokol Zábrodí
Rk.
Tým
Záp + 0
10
7 2
1.
S.Božanov
2.

S.Zábrodí

3.

TJ Rasošky-Jos.

4.
5.
6.

Skóre
Body
1 31:13:00
23

PK

(Prav)
-8

10
10

7
4

1
3

2 35:23:00
3 27:26:00

22
15

-7
0

S.Otovice
S.Křinice
S.Ruprechtice

10

5

0

5 25:27:00

15

0

10
10

4
2

2
6

4 24:24:00
2
21:20

14
12

( -1)
( -3)

7.

TJ V.Poříčí B

10

3

1

6

15:26

10

( -5)

8.

J.Martínkovice

10

0

1

9

10:29

1

(-14)

Zpráva trenéra:
Závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se snažili v každém podzimním utkání o dosažení co
nejlepšího výsledku, a chci věřit, že v jarní části soutěže bude vaše snaha o daleko lepší výsledky,
ještě větší. Zimní část a přípravu budeme na umělce v Náchodě Bělovsi.
Nývlt Milan
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Demografie a statistika obce Zábrodí v roce 2013
Změny v průběhu roku 2013
Počet obyvatel: 497, muži 255, ženy 242.
PŘEHLED O ÚMRTÍCH
Dne
Jméno a příjmení Rok narození
12.3.2013

Miroslava Jansáková

1948

Poslední adresa
Horní Rybníky 50

1 úmrtí

Celkem:

PŘEHLED NAROZENÝCH DĚTÍ
Měsíc/rok
Jméno
Příjmení

Adresa

Únor /2013
Březen / 2013
Květen / 2013
Červenec / 2013
Červenec / 2013
Srpen / 2013
Září / 2013
Říjen / 2013
Listopad / 2013

Horní Rybníky 20
Končiny 87
Končiny 139
Končiny 105
Horní Rybníky 35
Horní Rybníky 112
Končiny 130
Nové Město n. Met. 1518
Zábrodí 7

Celkem:

Jindřich
Petr
Vendula
Martin
Patrik
Václav
Kryštof
Tobiáš
Eliška

Hojný
Středa
Formanová
Středa
Šimek
Stodola
Bureš
Flek
Hanušová

9 dětí

PŘISTĚHOVÁNÍ
Rok
narození

Datum změny

Renata Ptáčková

1960

28.1.2013

Veronika Pourová

1988

18.2. 2013

Nikolas Kondras

2009

18.2. 2013

Petra Šimková
Jan Čejchan
Dana Čejchanová
Jan Čejchan
Michaela Čejchanová

1977
1973
1973
2000
1998

21.3. 2013
2.4. 2013
2.4. 2013
2.4. 2013
2.4. 2013

Markéta Havlíková

1982

11.4. 2013

Lukáš Minárik

2012

Tereza Mináriková

2010

Filip Ott

2003

Miloš Ott

2003

Ondřej Stodola

1982

3.6. 2013

Edita Stodolová

1982

3.6. 2013

Anežka Jansáková

1991

7.8. 2013

Klára Hanušová

1991

7.8. 2013

Bára Bišická
Klára Bišická
Jiří Bišický
Alice Ducháčová

2013
1983
1989
1984

5.9. 2013
5.9. 2013
5.9. 2013
13.12. 2013

Jméno a příjmení

11.4. 2013
11.4. 2013
11.4. 2013
11.4. 2013

Staré bydliště
Červený Kostelec,
Gen.Kratochvíla 1008
Červený Kostelec, Manželů
Burdychových 449
Červený Kostelec, Manželů
Burdychových 449
Veltrusy, Ostrov 574
Náchod, Husova nám. 852
Náchod, Husova nám. 852
Náchod, Husova nám. 852
Náchod, Husova nám. 852
Červený Kostelec, nám.
T.G. Masaryka 120
Červený Kostelec, nám.
T.G. Masaryka 120
Červený Kostelec, nám.
T.G. Masaryka 120
Červený Kostelec, nám.
T.G. Masaryka 120
Červený Kostelec, nám.
T.G. Masaryka 120
Dolní Radechová,
Náchodská 248
Dolní Radechová,
Náchodská 248
Červený Kostelec, Boženy
Němcové 157
Trutnov, Poříčí, Lhotecká
348
Vysokov 114
Vysokov 114
Vysokov 114
Tachlovice, Sportovní 288

POČET PŘISTĚHOVANÍ: 21
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Nové bydliště
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Horní Rybníky 29
Horní Rybníky 193
Horní Rybníky 193
Horní Rybníky 193
Horní Rybníky 193
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Zábrodí 35
Horní Rybníky 112
Horní Rybníky 112
Horní Rybníky 50
Zábrodí 7
Končiny 77
Končiny 77
Končiny 77
Horní Rybníky 187

ODSTĚHOVALI SE
Rok
narození

Datum změny

Lucie Lněničková

1988

3.1.2013

Milena Škodová

1967

14.3. 2013

Horní Rybníky 22

Lenka Nývltová

2001

14.3. 2013

Horní Rybníky 22

Blanka Mojžíšová

1987

26.6. 2013

Končiny 101

Tereza Podlucká

1988

15.7. 2013

Končiny 126

Monika Veselá
Michaela Veselá

1976
2012

12.8. 2013
12.8. 2013

Horní Rybníky 59
Horní Rybníky

Irena Lněničková

1986

18.11. 2013

Zábrodí 49

Sára Vítová
David Škoda

2011
1973

27.11. 2013
1.12. 2013

Horní Rybníky 14
Horní Rybníky 19

Jana Černohorská

1983

4.12. 20113

Horní Rybníky 188

Tobiáš Flek

2013

4.12. 2013

Horní Rybníky 188

Lenka Hejnová

1989

11.12. 2013

Zábrodí 18

Jméno

Staré bydliště

Zábrodí 49

Nové bydliště

Červený Kostelec, Olešnice
105
Červený Kostelec, Olešnice
159
Červený Kostelec, Olešnice
159
Červený Kostelec,
17.Listopadu 345
Červený Kostelec, Řehákova
608
Červený Kostelec, Stolín 113
Červený Kostelec, Stolín 113
Červený Kostelec, Jiráskova
249
Náchod, Riegrova 196
Náchod, Riegrova 196
Nové Město nad Metují,
Družební 1518
Nové Město nad Metují,
Družební 1518
Velká Jesenice 251

Počet odstěhovaní: 13

PŘEHLED O SŇATCÍCH
Dne
15.6. 2013
12.7. 2013
13.7. 2013
13.7. 2013
27.7. 2013

Rok
narození

Manželé

1978
1987
1986
1991
1978
1988
1990
1988

Petr Mojžíš
Blanka Mojžíšová
Zbyněk Hanuš
Klára Hanušová
Petr Laštovička
Martina Laštovičková
Jakub Podlucký
Tereza Podlucká
Karel Jansák
Anežka Jansáková
Jan Veselý
Monika Veselá

1977

1980
1976
SŇATKY CELKEM : 6
17.08. 2013

Rodné příjmení
Hanušová
Hejnyšová
Tupcová
Burdychová
Raková
Mazurová
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Místo
Červený Kostelec
Nové Město nad
Metují
Náchod
Ratibořice
Červený Kostelec
Červený Kostelec

Hospoda U Prouzů
Zveme Vás na zvěřinové hody ve dnech 11. – 13. 4. 2014.
Otevřeno od 11.00 hod.
11. 4. 2014 pátek od 19.00 hod. Country
12. 4. 2014 sobota od 20.00 hod.Disco
Tel: 776 679 449 Jaroslav Bernard

Zubní pohotovost:
22. 3. a 23. 3.
29. 3.
30. 3.
5. 4. a 6. 4.
12. 4. a 13. 4.
19. 4. a 20. 4.
21. 4.
26. 4. a 27. 4.
1. 5.
3.5. a 4.5.
8. 5.
1. 5. a 11. 5.
17. 5. a 18. 5.
24. 5. a 25. 5.
31. 5. a 1. 6.
7. 6. a 8. 6.
14. 6. a 15. 6.
21. 6.
22. 6.
28. 6. a 29. 6.
5. 7. a 6. 7.

MUDr. R. Prouzová
MUDr. J. Vokůrková
MUDr. B. Rysnarová
MUDr. S. Ságlová Ph.D.
MUDr. J. Sedláček
MUDr. R. Sedláčková
MUDr. L. Jánská
MUDr. V. Semerák
MUDr. A. Klikarová
MUDr. J. Šnajdr
MUDr. P. Juran
MUDr. J. Šnajdrová
MUDr. J. Šťovíčková
MUDr. L. Třísková
MUDr. J. Vaňková
MUDr. A. Vejmola
MUDr. I. Vejmolová
MUDr. J. Vokůrková
MUDr. B. Rysnarová
MUDr. A. Zdražilová
MUDr. T. Žďárský

Jugoslávská 33 Náchod
Větrník 720, Červený Kostelec
Burdychových 325, Č. Kostelec
ZŠ Malecí Nové Město nad Metují
Kostelecká 1204, Náchod
Kostelecká 1204, Náchod
ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Náměstí ČSA 69, Hronov
Náchodská 548, Velké Poříčí
Komenského 10, Nové Město/M.
Náchodská 548, Velké Poříčí
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Sokolská 215, Červený Kostelec
Palackého 20 Náchod
Náchodská 548, Velké Poříčí
Větrník 720, Červený Kostelec
Burdychových 325, Č. Kostelec
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Náchodská 240, Dolní Radechová
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491 421 725
491 462 331
491 463 237
491 520 373
491 426 926
491 426 926
491 421 604
491 424 921
491 482 700
491 852 850
491 472 721
491 852 850
491 423 748
491 421 920
491 463 421
491 424 524
491 482 000
491 462 331
491 463 237
491 427 548
491 424 322

Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod:
Po 24. 3.
v 19.00 hod.

So 29. 3.
ve 20.30 hod.

R. Thomas: Mandarinkový pokoj, Divadlo J. Čížka
Představení Bratislavského h. divadla, komedie - jadnoaktovky plné
vtipného francouzského šarmu. Vstupné : 450, 430, 410 Kč, přpr. od 3.3.
2014
K celosvětovému happeningu na podporu ochrany Země
Náměstí T. G. Masaryka před radnicí, vypněte na 1 hod. el. spotřebiče
Tematické vystoupení dramatické skupiny Drake Jiráskova gymnázia,
Ohňová etuda žonglérského kroužku, taneční a hudební vystoupení Déčka

Galerie výtv. umění:
1. 3. – 13. 4.
Vladimír Hanuš – Krajina zevnitř, výstava umělce střední generace
z podhůří Orlických hor – abstrakce, krajiny zátiší
6. 3. – 13. 4.
Aleš Brunclík – autogramiáda: Alexander Hemala
Zaujetí pro geometrickou abstrakci
Regionální muzeum Náchod:
26. 3: - 16. 5.
Hradní fotoarchiv z let 1918 – 1933 – z časů, kdy byl T. G. Masaryk
prezidentem, vernisáž v út 25. 3. v 16 hod., spol. s Ná muzeem v Praze
Do 4. 5. 2014
Krása středověkých kamen – středověké kachle a jejich výzdoba
Městská knihovna Náchod:
Do 31. 3.
Interaktivní výstava IQPark – přijďte si vyzkoušet zručnost, inteligenci,
ale i trpělivost do studovny Městské knihovny, výstava Road Show je rájem
her, hlavolamů a interaktivních pomůcek – pro zájemce všeho věku
31. 3. – 4. 4.
Výstava SOŠ stavební EA Náchod
Červený Kostelec:
20. – 23. 3.

So 22. 3.
od 16 hod.
Městská knihovna:
Po 24. 3.
16 – 18 hod.
Po 31. 3.
16. - 18 hod.

Jen tak pro radost, výstavní síň MěÚ, benefiční rukodělná inspirativní
výstava. Šperky, dekorativní předměty, keramika, zvířátka, prostírání.
Vernisáž ve čt 20. 3.
Expediční kamera 2014 – 3. roč. filmového festivalu, kino Luník
témata: divoká příroda, dobrodružství, extrémní sporty, cestování
Canisterapie – beseda o pomoci psů člověku s majitelem veterinární
kliniky Canisvet v Šonově – Provodově p. Dr. Et. Bc. O. Novotným
Než příjdou… Na motivy povídek z knih Ivana Krause : Má rodina
a jiná zemětřesení a knihy Muž pod vlastním dohledem volně improvizují
Milena Janečková, Slávka Tomanová a Daniela Munzarová

Sbor Církve čs. Husitské, místnost v 1. patře
Čt 27. 3.
Přes pár údolí, přes pár hor – premiéra pořadu J Kejzlarové a O. Nermutě
v 18.30 hod.
Společně prošlapeme Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše + malé
překvapení
Háčko, centrum pro volný čas:
Čt 27. 3.
Keramický kachel – přijďte si vytvořit ker. kachel s otiskem dlaně či
8.30 – 12 hod
chodidla svého dítěte. Je možné si objednat i více kachlů různých designů,
491 610 310.
Letní příměstské tábory - již od začátku března se lze přihlašovat na recepci Háčka nebo
od 8 – 15.30 hod. na čísle 731 604 204 i formou SMS, též na e-mail solcova@hospic.cz.
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Rtyně v Podkrkonoší:
So 5. 4. v 18.00 hod
20. – 30. 3.

Hronov:
So 22. 3. v 19.00 hod.
Čapka
Čt 27. 3. v 19.00 hod.

So 29. 3. v 19.00 hod.
Čt 24. 4. ve 20.00 hod.
Pá 23. 5. v 17.30 hod.
a ve 20.00 hod.
Úpice:
Pá 4. 4. v 17.00 hod.
St 9. 4. v 19.30 hod.

Česká Skalice:
7. – 31. 3.
21. – 18. 5.

Broumov:
28. 3. 2014 – 28. 2. 2015

Slavnostní koncert Koletovy hornické hudby
Koncert k výročí 150 let činnosti v Orlovně
Výstava velkoformátových fotografií Václava Balcara, rtyňského
rodáka,unikátní reportáž z jeho legionářského tažení Ruskem a
komplikovaného návratu do vlasti
Koncert Lucie Bílé, klavírní doprovod Petr Malásek, sál Josefa
Vítání jara – koncert pěveckých sborů náchodského okresu, jako
host vystoupí polský pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój
Vstupné: 50, děti a důchodci 30 Kč, Jiráskovo divadlo
Sedm žen na krku -. komedie, DS Vrchlický Jaroměř, Jiráskovo
divadlo
Koncert Petra Spáleného a Miluše Voborníkové se sk. APOLLO
BAND,sál Josefa Čapka, více na www.ceskekoncerty.cz
Partička – účinkují Richard Genzer a Michal Suchánek + kolegové
Igor Chmela, ondřej sokol a Daniel Dangl. Sál Josefa Čapka
Předprodej vstupenek kis@mestohronov.cz
Toulky s Halinou Pavlovskou, divadlo A. Jiráska
přpr. IC Úpice tel. 604 863 693
Jakub Smolík se skupinou, na koncertu zazní i některé nové písně
z posledního alba Vítám každý nový den, přpr. TIC Úpice
499 882 329, e-mail: info@icupice.cz, vstupné 320, 295, 270 Kč
Českoskalická paleta 2014, galerie Fortna, výstava českoskalických
amatérských výtvarníků
Ondřej Petrlík: dialog napříč žánry s kněžnou Zaháňskou,
galerie Luxfer. Výstava obrazů inspirovaných medailonkem
s portrétem kněžny Zaháňské
Orbis Pictus Play v Broumově, areál textilních závodů VEBA
Unikátní rozsáhlá výstava s interaktivní expozicí Brána do světa
tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Reporelohra, Golem, PLAY
a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele a pedagoga
J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Kulturní počin
mezinárodního charakteru, za jakým se cestuje do velkých metropolí
– Praha, New York, Brusel, Paříž, Florencie. Projekt Jiřího a Radany
Waldových, umělecká koncepce Petr Nikl.

Představení a programy pro děti:
So 22. 3. v 15.00 hod
Z pohádky do pohádky – loutková pohádka, sokolovna Náchod
Ne 23. 3. ve 14.00 hod
Pekelná nuda – loutková pohádka v Kině 70 Nové Město /M
Ne 23. 3. v 15.00 hod
Černá a bílá fróna – loutková pohádka v kině Na Rychtě
ST 26. 3. v 15.30 hod
Lísteček – zpívání a pohádky v Kině 70 Nové Město / M
Pá 28.3. v 16.00 hod
Čáry máry – pohádka v sokolovně Česká Skalice
Pá 28.3. v 17.00 hod
Koncert ZUŠ – sbory a orchestr v Kině 70 Nové Město / M
So 29. 3. 14 - 16 hod
Výtvarná dílna: Všechno lítá, co peří má – inspirace výstavou Vl.
Hanuše s tematikou létání – interaktivní program pro rodiče
s dětmi,více na mesnerova@gvun.cz nebo na č. 491 423 245
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PŘÍBĚHY OD NÁS A Z NAŠEHO OKOLÍ
Masopust, ten nejveselejší ze všech svátků v kalendáři, se za starých dob slavil v každé
vesnici. Historku z masopustního veselí na Čertovině vypráví následující pověst.
Masopustní tancovačka má prý končit o půl noci před popeleční středou. V čertovinské
hospodě se však často stávalo, že lidé chtěli tancovat i daleko přes půlnoc, a proto přepláceli
muzikanty, aby hráli dál. Talíř před nimi byl stále plný peněz, a tak muzikanti hráli a hráli.
Jednou zase byla popeleční středa a bylo už daleko po půlnoci, když na dvoře hospody
zastavily tři černé kočáry. Táhli je černí koně a v každém z kočárů seděli dva černí páni.
Ti vzápětí vešli do sálu, kde se pustili do tance, nad nímž však všichni přítomní vrtěli
hlavou. Tanečníci byli hned v jednom koutě, hned zas ve druhém, spíš se vznášeli, než šlapali po
zemi, a tak jich bylo všude plno. Ostatní tancující pomalu odpadali, protože jejich tempu nestačili,
anebo byli těmi podivnými tanečníky z kola vystrčeni.
Černí páni stále zvyšovali tempo, avšak co chvíli některý z nich přitančil k talíři s penězi
pro muzikanty a tu do něj bouchl, tu strčil, takže si muzikanti dělali naděje, že na talíři stále
přibývá peněz. Všichni se už viděli, jak se o peníze dělí. Na druhé straně se některým z nich
honily hlavou všemožné úvahy o těch divných pánech i obavy, co bude dál. Nakonec trumpetista
Hozák řekl:
"Hoši, hrajte pořád dál, ale radši se ani moc nerozhlížejte, ať se děje, co se děje!"
Ostatní poslechli a hráli, ani se nedívali na noty, až postupně samou únavou i strachem
usnuli. Když nehrála hudba, lidé se začali trousit domů, a tak už ani neviděli, jak všem
muzikantům začaly z rukou vypadávat nástroje. Spali až do rána, ale jak se probudili, hnali se
nejdříve k talíři s penězi. Jejich překvapení však bylo nemilé, nebyla na něm ani jedna mince, byl
plný koňských homolek.
Od té doby se vesnici začalo říkat Čertovina, protože ti černí páni prý byli čerti.

Zpracováno bez nároku na historickou přesnost
Zdroj: http://vinnetou.site.cas.cz/rousek/POVESTI/povest01.html
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PŘEVZATO ODJINUD
Jak je to s datem Velikonoc?
Velikonoce jsou „pohyblivé“ svátky. Nemají pevné místo, pevné datum v kalendáři jako
např. Vánoce. Křesťanské Velikonoce navazují na dlouhou židovskou tradici oslavy záchrany,
osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Židé počítali čas lunárním způsobem, podle
Měsíce a jeho viditelných fází. Měsíční novoluní bylo začátkem měsíce. Měsíc měl obvykle 29
dní. Vysvobození z Egypta se uskutečnilo v měsíci nisanu, kdy pastevecký národ hledal nové jarní
pastviny pro ovce. Když se Židé usadili v Palestině, slavili vždy znovu tento „národní“ svátek ve
stejné datum. Byli totiž vyvoleným národem a náboženský život a jejich národní dějiny byly zcela
úzce spojeny.
Starozákonní proroctví, která se vztahovala na Krista jako davidovského Mesiáše, zvlášť
proroctví o záchraně z otroctví, z duchovního otroctví hříchu, převedení do „nové země“, se v
Kristu dovršila právě v dobu pro vyvolený národ tak důležitou. Kristus dal o Velikonocích této
židovské zkušenosti, této památce, duchovní smysl: záchranu z věčné smrti, dar nového, vnitřního,
Božího života. A pro křesťany jako nový vyvolený lid Boží byla Kristova smrt a zmrtvýchvstání
základní, konstitutivní událostí. Chtěli si tuto souvislost a kontinuitu s událostmi ve Starém zákoně
zachovat. Proto slavili křesťanské Velikonoce ve stejnou dobu.
Mimo Palestinu se ale užívalo solární počítání času, podle pohybů Slunce. A proto když se
začaly slavit Vánoce, neměly samozřejmě s židovským způsobem počítáním času nic společného a
jejich slavení bylo stanoveno na římskou slavnost slunovratu, boha „Solis invicti“. A to byl osmý
den před prvním lednem, který se nazýval „calendae“. Proto se v nejstarších křesťanských
pramenech o datu oslavy narození Ježíše Krista říká: „ante diem octavum calendas ianuarias“. A
proto zůstala oslava narození Ježíše Krista pevným, nepohyblivým dnem.
Den slavení Velikonoc, velikonoční neděle zmrtvýchvstání se vypočítával vždy na neděli
po prvním jarním úplňku, po 21. březnu. Tak to počítají všichni křesťané. Po II. vatikánském
koncilu byly z katolické strany snahy stanovit slavení Velikonoc na pevné datum, někdy v březnu.
Bohužel tyto snahy narazily na jasné „ne“ pravoslavných církví.
A proč tedy, když se datum Velikonoc vypočítává podle stejné skutečnosti, prvního jarního
úplňku, je datum slavení u většiny křesťanských církví odlišné od slavení pravoslavného? Celá
věc spočívá v tom, že v kalendáři Gaia Julia Ceasara z 1. stol. př. Kristem, který solární počítání
uspořádal, narůstala chyba tím, že se kalendář zpožďoval za Sluncem. V 16. stol. se papež Řehoř
XIII. rozhodl po konzultacích s astronomy tuto chybu napravit. A tak roku 1582 po 4. říjnu
nastoupil hned 15. říjen. Tak se stalo vypočítávání data Velikonoc přesnější. Církev pravoslavná
toto „papežské“ rozhodnutí nepřijala a dodneška zůstala při časové chybě, která stále narůstá.
Proto slaví Velikonoce se zpožděním i proti židovskému Pesachu.
Převzato z www.kardinal.cz.
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Vybarvi se kraslice podle svého přání

A jedna inspirace pro kluky:
Na velikonoční pondělí
čekám, co pomlázka mi nadělí.
Malované vajíčko anebo zajíček.
Víte, kolik tady znám holčiček?
U každé zazvoním, vyšlehám zadeček.
Na velikonoční pondělí se těším
jsem přece chlapeček.
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Přejeme Vám pohodové prožití svátků velikonočních tak, abyste nepotřebovali psa
z dnešní tajenky
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DĚTEM
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