BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci červenec oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

83 let paní
82 let paní
72 let paní
63 let pan
63 let paní
62 let pan
61 let pan

VOJTĚCHOVÁ Marie z Končin
DINGOVÁ Mária z Horních Rybníků
KOPECKÁ Marta z Horních Rybníků
FORMAN Karel z Horních Rybníků
NEUMANNOVÁ Anna z Končin
ČERVÍČEK Oldřich ze Zábrodí
NAVRÁTIL Jaroslav z Horních Rybníků

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
82 let
82 let
81 let
67 let

paní
pan
paní
pan

JANSÁKOVÁ Milada z Horních Rybníků
PROUZA Milan z Horních Rybníků
JIROUŠKOVÁ Marie z Horních Rybníků
KOLLERT Miloš z Horních Rybníků

Ať Vás stále každý den provází štěstí a zdraví jen!

ZE ŽIVOTA OBCE
1. Blahopřání ke zlaté svatbě
Obecní úřad Zábrodí blahopřeje manželům KOPECKÝM, kteří si
dne 9. července roku 1955 řekli své ANO v Hradci Králové, k výročí
zlaté svatby. Přejeme oběma pevné zdraví, toleranci a spoustu
spokojených dní společného soužití.
2. Vítání občánků
V neděli 3. července 2005 byli na Obecním úřadě v Zábrodí přivítáni
naši nejmenší spoluobčánci:

Manželům Markétě a Pavlovi STŘEDOVÝM se dne 3. 12. 2004
narodila dcera DOMINIKA.
Svět poprvé spatřil dne 5. 3. 2005 TOMÁŠEK rodičů Michaely a
Josefa ŠPELDOVÝCH.
Nejmladší občánek TEREZKA maminky Radky a tatínka Aleše
HNÍZDILOVÝCH obveseluje své rodiče od 21. 3. 2005.
Všem dětem přejeme spokojený život plný lásky a rodičům hodné a
pohodové děti.

MIMINKO
Nosí plínky, dudlíka,
v noci občas zavzlyká.
Maminka ho nakrmí,
jediná mu rozumí.
Do kočárku peřinky,
ještě že je malinký.

3. Gratulace ke svatbě
V minulých dnech se rozhodly vykročit na společnou cestu životem tyto
novomanželské páry:
pan Štěpán BENEŠ a slečna Ivana VLČKOVÁ
pan Tomáš MIKEŠ a slečna Jaroslava KRAUSOVÁ
pan Petr Balcar a slečna Jaroslava ŠPELDOVÁ
Blahopřejeme všem novomanželům ke šťastnému rozhodnutí a přejeme
jim spoustu stejně slunných dní jako je ten svatební.

4. Poděkování
Děkujeme Obecnímu úřadu Zábrodí, známým a rodině za gratulace,
květiny a dary k naší zlaté svatbě.
Manželé Kopečtí.
5. Oznámení knihovny
Obecní knihovna Horní Rybníky oznamuje, že ve dnech 18. 7. – 7. 8.
2005 bude mít zavřeno z důvodu dovolené. Půjčování začne opět
8. 8. 2005.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zábrodí

Termín: 16. srpna 2005

19.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost OÚ na Horních Rybníkách
Program: 1. Informace o plnění rozpočtu obce v roce 2005
2. Prodej pozemků:
Maková Jaroslava, pozemek 291/1 (1495 m2)
Housa Zdeněk, 299/5 (1024 m2)
Svěcená Ivana
Svěcený Petr
299/7 (1060 m2)
Další body programu budou zveřejněny na vývěskách v obci
do 9. srpna 2005
Občerstvení bude zajištěné.
Zprávy z obce
Dokladové foto
Na obecní úřad přijde ve čtvrtek 21.7. 2005 od 9.00 do 11.00
hod fotograf pan Hurdálek z Náchoda.
Zhotoví fotografie na počkání na OP nebo cestovní pas.
Stránky obce zabrodi.zde.cz, www.zabrodi.info
Poděkování:
Touto cestou děkuji hasičům SDH Horní Rybníky a všem sousedům, kteří se
podíleli na likvidaci požáru stodoly p. Breuera a následné kontroly
požářiště.
Jiří Oleják, starosta obce

V obci řádil červený kohout
Zpráva hasičů
Po údem blesku cca 2 min., kdy vyšlehly plameny nad střechu v prostoru středu
objektu chléva / bývalého /, byl proveden členy PO Horní Rybníky první zásah
rozvinutím útočného proudu „C" 2x k provedení ochrany sousedních objektů /
stodola, bývalá hospoda /. Po příjezdu SDH Horní Radechová a Červený
Kostelec byla provedena likvidace požáru v půdním prostoru bývalého chléva.
Po provedení likvidace bylo uskutečněno ohledání požářiště. Majitel objektu byl
ihned telefonicky informován.
Likvidace požáru se zúčastnily další požární jednotky: Stolín, Lhota u
Červeného Kostelce, HZS.
PODĚKOVÁNÍ
Vyslovujeme poděkování panu Jaroslavu Rýdlovi, veliteli Sboru dobrovolných
hasičů v Horních Rybníkách, jeho synovi Jaroslavovi, panu Matějovičovi,
pánům Nývltovi, Středovým a všem členům Sboru, kteří velice pohotově a
profesionálně hasili požár našeho chléva v Horních Rybníkách čp 39 dne
15. června 2005, kolem šestnácté hodiny. Svým rychlým zásahem zachránili
další budovy v objektu i značné majetky sousedů. Také děkujeme všem
sousedům, kteří nám při požáru pomáhali.
Při této výjimečně smutné události je potřebné si uvědomit, co hodin a úsilí
členové dobrovolných hasičů věnují výcviku případných zásahů a dětem, které
k této záslužné činnosti vychovávají.
Právě u našeho požáru všichni vidíme, jak je jejich práce potřebná. A oni sami
mohou být na svůj stálý výcvik a tento zásah hrdí.
S úctou Hendrich Breuer a Marie Rejzková.

Děkujeme všem, kdo pomohli při likvidaci požáru hospodářské budovy
v Horních Rybníkách dne 15.6.2005, kde došlo ke vznícení střechy po úderu
blesku. Poděkování patří především hasičskému sboru Horní Rybníky, který
okamžitě provedl zásah proti šíření ohně na okolní budovy.
Luboš Kračmar

Děkuje Vám všem, kteří jste se zúčastnili zásahu při požáru 5.6.2005 v
Hor.Rybníkách. Vážíme si včasného a odborného přístupu místního SDH a
všech ostatních jednotek z okolí.
Srdečně děkujeme za úsilí, které jste vynaložili na záchranu přilehlých budov a
nové střechy na budově bývalého hostince.
Kračmarovi

Fotbal podzim 2005
13.8.
21.8.
27.8.
3.9.
11.9.
17.9.
24.9.
28.9.
1.10.
9.10.
15.10.
22.10.
29.10.

Zábrodí-Machov
V. Jesenice-Zábrodí
Police B-Zábrod
Zábrodí-Provodov
Č.Kostelec B - Zábrodí
Zábrodí-Hejtmánkovice
Teplice A- Zábrodí
Stárkov- Zábrodí
Zábrodí-Meziměstí
Božanov-Zábrodí
Zábrodí-Mezilesí
Zábrodí-Stárkov
Machov-Zábrodí

Tabulka ročník 2004/2005
1.SK Babí
2.MFK Nové Město
3.Sj Teplice n/M A
4.TJ Č.Kostelec B
5.So Božanov
6.So Stárkov
7.Loko Meziměstí
8.So Hejtmánkovice
9.Spartak Police n/M B
10.So Zábrodí

11.So Mezilesí
12.So V.Jesenice
13.So Provodov
14.TJ V.Poříčí

60:26
47:18
53:36
56:32
45:44
49:37
60:58
44:49
54:70
45:65
54:64
35:57
41:52
43:78

54 bodů
53 bodů
51 bodů
48 bodů
44 bodů
41 bodů
36 bodů
31 bodů
31 bodů
31 bodů
28 bodů
27 bodů
26 bodů
13 bodů

So
Ne
So
So
Ne
So
So
St
So
Ne
So
So
So

16:00
17:00
17:00
16:00
10:00
16:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30

Zábrodský Pohár 2005
Mladší žáci: 1. Stolín
2. Horní Rybníky
3. Horní Radechová

29:47
30:00
31:53

Ženy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Horní Radechová
Meziměstí
Hořičky
Stolín
Horní Kostelec
Horní Rybníky

23:22
27:63
27:68
27:83
42:36
66:56

Muži:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Horní Radechová
Meziměstí
Kramolna
Hořičky
Žernov
Horní Rybníky
Slatina n. Úpou
Zábrodí
Starkoč
Horní Kostelec
Stolín

24:56
26:18
27:69
28:88
32:40
34:20
34:52
35:43
36:26
37:70
-----

Starší žáci:
1. Horní Radechová
2. Horní Rybníky

26:68
35:95

Poděkování organizátorům, kteří se podíleli na celém průběhu akce a OÚ Zábrodí.
SDH Horní Rybníky a SDH Zábrodí

Cestománie 2005
Dne 23. dubna 2005 proběhl další ročník Cestomanie 2005.
Od přítomných se vybralo 7 650,- Kč, firma BUREŠ ART věnovala 2 000,- Kč a firma
TF PRESS věnovala 3 000,- Kč.
Obec bude adoptovat tři děti Elizabeth Rani, Vincent Abhishekh, Daniel Anthnny.
Obec Zábrodí doplatí na adopci částku 2 350,- Kč.
Děkujeme všem zúčastněným a pořadatelům

Veřejné zasedání ZO dne 31.5.2005
Začátek: 19,05 hod.
Ověřovatelé zápisu: Michal Jirka, Jiří Prouza
Přítomní dle prezenční listiny

Konec: 20,05 hod.

Program: 1) Informace o plnění rozpočtu
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
3) Smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku v kú č. 644/2
4) Veřejná vyhláška o místních komunikacích
5) Informace o změmě UP č. 2
6) Prodej pozemků v oblasti Špinka
7) Informace o kanalizaci Horní Rybníky
8) Trafostanice Horní Rybníky
9) Informace o dotacích z Programu Rozvoje venkova
10) Výběrové řízení sociálního zařízení na hřišti
11) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
1) Informace o stavu plnění rozpočtu k 30.4.2005.
Byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Celkové příjmy: 870 108,- Kč
výdaje: 569 996,- Kč
2) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s OD Impro, věcné
břemeno 10 000,-Kč za umístění plynovodní přípojky na majetku obce. Na plynovou
přípojku bude napojeno OD Impro + až možných dalších 10 přípojek pro RD
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Byla vypracována smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Zábrodí a OD Impro na
převod pozemku z vlastnictví obce Zábrodí na OD Impro do dvou let ( 80% cesty
kolem OD Impro).
Starosta obce seznámil účastníky s hlavními body smlouvy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) Vyhláška o místních komunikacích:
Měl by být vytvořen systém (členění) s tím souvisejí další kroky. Obec vypsala které
komunikace jsou místními komunikacemi - vztahuje se na ně zákon č. 13/1997 Sb. Bude
nutné vytvořit plán údržby atd. Všechny tyto komunikace jsou majetkem obce.
Informace:
5) Změna ÚP č.2
Všechny pozemky nebo jejich části, které zastupitelstvo určilo do změny 2 ÚP Obce
Zábrodí byly odsouhlaseny odborem ŽP KHK OZPF .To znamená , že jsou určeny k
zastavění RD nebo jako průmyslová zóna.
6) V oblasti Špinky vznikne parcela (pozemek) – zájem má pan Brojar, pozemek bude
prodán cca za 150 000,-Kč o této skutečnosti bude hlasováno na příštím zasedání
Zastupitelstva obce.

7) Obci bylo uděleno povolení vypouštět odpadní vody ( od Povodí Labe).
Bylo vydáno stavební povolení. Bylo provedeno výběrové řízení: osloveno 5 firem,
nabídku zaslaly 4 firmy:
Vrbický – vítěz. Cena nejvýhodnější: viz cenová nabídka.
Dále pak Heller, Maršálek, Hlaváček.
Pan Prouza seznámil přítomné s technickými podmínkami kanalizace.
8) Byly provedeny konzultace s majiteli pozemků, po kterých povede trasa
elektrorozvodu. Bude vystavěna trafostanice s dimenzí 400 KV , kapacita je cca na 30
RD.Investorem bude VČE. Projektant vyčíslí náklady a dojde k uzavření věcných břemen
s majiteli dotčených pozemků. Část ponese obec a část VČE.Celkový podíl obce bude
60% nákladů.Odhad nákladů je 1 mil. korun.
9) Ze všech žádostí o dotace, které jsme podali bylo přiklepnuto Královehrad. krajem
115 000,-Kč.Tyto finance budou použity na stavbu sociálního zařízení na hřišti. V souladu
s projektem, na který je již vydané stavební povolení.
10) Starosta obce informoval o výběrovém řízení na stavbu soc. zařízeni na hřišti.
Osloveny byly tři st. firmy, které podaly své nabídky.
Nejnižší nabídku předala f. Matoulek 310 000,-Kč – vítěz výběrového řízení.
Firmy Sekerák, Sedes – nejvyšší cena.
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zábrodí za rok 2004.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0


Usnesení:
ZO schválilo:
1) Smlovu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemeku v kú Zábrodí parc. č.
644/2
2) Smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku v kú parc. č. 644/2, firmou OD
IMPRO Červený Kostelec.
3) Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2004 a závěrečný účet obce za rok 2004.
ZO bere na vědomí:
1) Výsledky výběrového řízení na kanalizaci, viz protokol
2) Výsledky výběrového řízení na vybudování soc. zařízení na hřišti.viz protokol
3) Dotaci z POV ve výši 115 000,- Kč na soc. zařízení

Zapsal: Burdych
Přepsala: Burdychová

Převzato odjinud
Ovocná abeceda
Maliny -jsou zdrojem mnoha minerálů, mimo jiné hořčíku a fosforu,
které pomáhají metabolizmu. Obsahují také potřebnou vlákninu, díky
velkému množství pektinu dobře působí na činnost jater.
Ostružiny -jsou bohaté na betakaroten - rostlinné barvivo, z kterého
se získává vitamin A. Ostružiny také pomáhají chránit pokožku před
působením nebezpečných volných radikálů.
Jahody - už ve 150g obsahují tolik vitaminu C, že pokryjí denní potřebu. A co
víc - jahody jsou nízkokalorické, 100g ovoce má jenom 37 kcal!
Borůvky - jejich modré barvivo ve spojení s vitaminem C a minerálními
látkami / draslíkem a železem/ zlepšuje činnost oběhové soustavy a navíc čistí
organismus od toxických látek.
Angrešt - Má stejně vitaminu C jako jahody a navíc obsahuje hodně vápníku
a hořčíku. Angrešt zrychluje metabolismus a díky tomu napomáhá bojovat
s tukem.
Rybíz - je skutečnou vitaminovou bombou. Obsahuje i vápník a fosfor. Čistí
organismus od škodlivých látek a přebytečné vody a působí projímavě.

ZNAMENITÉ JEDLÉ KVĚTY
Zkuste překvapit své hosty a nabídněte jim originální jídlo přímo z květináče!
Maceškový salát či kapary z lichořeřišnice ohromí i ty největší labužníky:
Maceška - na kulinární experimenty je vhodná zahradní i polní odrůda. Kvete
od května do srpna. Sbírejte celé květy. Omyté květy macešky polní můžete
přidat do salátů, ty ze zahradních květin můžete vložit do misek se želatinou
ještě před vychladnutím. Dezert bude pastvou nejen pro oči, ale i chuťové
buňky.
Lichořeřišnice - Počátkem léta sklízejte listy a opláchnuté pod tekoucí vodou
použijte do salátů. V srpnu sbírejte zelená semena jako náhražku kaparů. Uvařte
je ve slané vodě, zchlaďte je a dejte do skleniček. Zalijte jemným octovým
nálevem.
Sedmikráska - vhodná k jídlu je pouze polní odrůda. Na jaře a v létě sbírejte
jak květy, tak mladé listy. Opláchněte je a zbavte hmyzu. Na přípravu šťávy
zalijte půl kila květů horkou vodou a přidejte nakrájený citron. Nechtě stát přes
noc. Přeceďte přes plátno, přidejte tři sklenice cukru a vařte na malém plameni
do zhoustnutí.

K nedělní kávě
Kdy jindy než právě o dovolené máme dostatek času na dobrou kávu a dobrou
křížovku. Snad se Vám i dnes podaří vyluštit to , co zjistil čtyřiašedesátiletý
muž:
Zjistil jsem, že když budu čekat, až nastanou ideální...

ZADÁNO DĚTEM
Jestli se o prázdninách chystáte vyrazit do přírody na několik dnů, určitě budete
potřebovat rozdělat oheň. Rozlišujeme oheň na zahřátí, který je upraven do
kruhu, aby sálal teplo a méně kouřil, zato oheň na vaření má zabírat co nejmenší
plochu, aby z něj teplo stoupalo vzhůru.
Druhy ohňů:
Strážní oheň - pyramida Do středu
ohniště zatlučeme silný kůl a o něj
opřeme silné větve do tvaru kužele či
pyramidy.Mezi větve na zem dáme
snadno hořící materiál. Přikládáme
pak jednotlivé větve po obvodu ohně .
Dává dost tepla, je vhodný na zahřátí.
Hvězdicový oheň
Suché, středně silné větve rozložíme do
tvaru hvězdice. Ve středu je mírně kusem
dřeva nadzdvihneme, střed vyplníme
snadno hořlavým materiálem. Zapálíme
ho a od něj chytnou konce větví. Pak už
jen větve postrkujeme do středu. Oheň
hoří dlouho hodí se k vaření.
A umíte se také v přírodě správně chovat? Dobře si prohlédněte následující
obrázky:

A kdyby náhodou někdy o prázdninách pršelo, zkus si krátit chvíli luštěním
rébusu skládací deska:

Na obrázku vidíš čtvercovou síť rozdělenou na dvanáct nepravidelných dílků. Jednotlivé dílky si
překresli na čtverečkovaný papír, vystříhej a pak z nich sestavuj kompletní desku. Na první pohled
to je úkol pro prvňáčky. Asi jsi přesvědčen, že to budeš mít jedna dvě hotovo. Ale pozor - zdání
klame!

Akce v Červeném Kostelci
v červenci a srpnu 2005

Redakce Cervenokosteleckého zpravodaje, redaktor Oldřich Nermuť
Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
telefon: 491 467 532, fax: 491 467 553, E-mail: mestock@mestock.cz, nermut@mestock.cz,
www.mck.cz, www.nachodsko.cz\ckzp
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Promenádní koncerty
Vždy v neděli od 10 do 11 hodin v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla
V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná!
3. července
Prokop Jiří Červený Kostelec
10. července
Pevná vůle country skupina Velký Dřevíč
17. července
Podorlický lázeňský orchestr s r.o. Vamberk
24. července
The County Konsensus - bluegrassová kapela
31. července
The County Konsensus - bluegrassová kapela
7. srpna
Swing sextet Náchod - jazzová kapela
14. srpna
Splav - country kapela Náchod
28. srpna
Podorlický lázeňský orchestr s r.o. Vamberk
4. září
Ten Sing Náchod

Sobota 9. července od 1330 hodin - Oslavy 120 let SDH Lhota
Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě za Červeným Kostelcem oslaví v letošním roce 120. výročí založení sboru.
V sobotu 9. července 2005 ve 1330 hodin bude zahájen druhý den oslav slavnostním průvodem od zbrojnice ve
Lhotě na hřiště v bývalé cihelně u "Benešáku". Zde vám hasiči předvedou historickou i soudobou techniku při
zajímavých požárních soutěžích. V ukázkách zásahové techniky se představí profesionální hasiči z Hasičského
záchranného sboru Velké Poříčí.
Lhotečtí hasiči vás srdečně zvou k účasti v průvodu i ke zhlédnutí zajímavého programu, při kterém
můžete využít připraveného občerstvení. Přijďte pobejt.

Sobota 23. července od 18 hodin - Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
KARÁT - Kabát revival
(Teplá Buchta - Hradec Králové)
Repertoár skupiny tvoří největší hity fenoménu české rockové scény skupiny Kabát.
Jako předkapely se představí rocková kapela E.S.P. z Červeného Kostelce a SULK z Náchoda,
hrající především rock v jeho různých podobách, vychylující se do všech možných směrů.
Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek na místě. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná! Občerstvení
zajištěno!

Sobota 30. července - rybník Brodský
Vodnické slavnosti na Broďáku
Zveme všechny příznivce vody, sluníčka a zábavy na tradiční Vodnické slavnosti na Broďáku. Letos se uskuteční
v sobotu 30. července a budou opět plné her, soutěží a legrace. A protože se jedná o výroční ročník, budou ještě
hezčí a veselejší. Tradičně bude zakončen velkým nadvodním ohňostrojem. Hlavní program začíná od 14"" hodin
a ohňostroj bude ve 2233 hodin. Při příležitosti konání slavností byla vydána i Výroční turistická známka, která je
již dnes na Broďáku v prodeji.

17. - 21. srpna 2005 - Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
51. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL ČERVENÝ KOSTELEC
STŘEDA 17. 8.
v 18 hodin
v 21 hodin

OTVÍRÁME FESTIVAL - VÍTEJTE U NÁS
V zahajovacím programu festivalu se představí zúčastněné soubory
COUNTRY VEČER
Taneční zábava s country kapelou

ČTVRTEK 18. 8.

v 18 hodin
v 21 hodin
ve 23 hodin
PÁTEK 19. 8.
ve 14, 30 hodin
v 18 hodin
v 21 hodin
ve 23 hodin
SOBOTA 20. 8. v
10 hodin
ve 14,30 hodin
v 18 hodin
v 19,30 hodin
ve 23 hodin
NEDĚLE 21. 8.
v 10 hodin
ve 12 hodin
ve 13 hodin

FOLKLOR NAŠICH PŘÁTEL
Představí se zahraniční soubory
VEČER U CIMBÁLU Medailonek
slovenských souborů VEČER S
LIDOVOU MUZIKOU
Soubory hrají k tanci
ROZTANČENÉ MĚSTO
Vystoupení souborů v ulicích města
VISEGRÁDSKÝ PODVEČER
Vystoupení souborů z Maďarska, Polska, Slovenské a České republiky
S FOLKLOREM ZA OCEÁN
Vystoupení zaoceánských souborů
ZÁBAVA S FOLKLOREM
Taneční zábava pro soubory i diváky
MŠE SVATÁ
Přírodní areál u Divadla J.K.Tyla
ODPOLEDNE S FOLKLOREM
Divácká soutěž o nejoblíbenější soubor
DĚTSKÉ OKÉNKO
Medailonek českých souborů
SOUBORY SE PŘEDSTAVUJÍ
Galapředstavení souborů v přírodním areálu
TANČÍ CELÝ SVĚT
Taneční zábava nejen pro pozvané

ROZJÁSANÉ ULICE
Průvod z Koubovky, ul.Burdychových na náměstí
SETKÁNÍ LIDOVÝCH MUZIK
Pořad lidových muzik zúčastněných souborů
HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU _________
Folklorní svět v Červeném Kostelci

V programech se představí zahraniční soubory z Francie, Gruzie, Jakutska, Kanady, Koreje, Maďarska, Peru,
Polska, Rakouska, Slovenska a tuzemské soubory Handrlák z Kunovic, Markovice z Postřelmova, Červánek z
Hradce Králové, Padoláček z Hronova, Barunka z České Skalice a domácí soubory Hadářek a Hadař.

Pátek 26. srpna v 1930 hodin - Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
HOP- TROP
Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby už plných 23 let. Od svého vzniku hraje stále v
původním složení Ladislav Huberťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír Šroub Vondra. Vstupné 70 Kč.
Prodej vstupenek na místě.V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do Divadla J. K. Tyla.
Občerstvení zajištěno!

Sobota 27. srpna ve 14 hodin – Boušín
Benefiční koncert
Římskokatolická farnost Boušín pod záštitou obce Slatina nad Úpou pořádá v sobotu 27. srpna 2005 ve 14 hodin
v kostele Panny Marie na Boušíně benefiční koncert pana Štefana Margity. Na programu je operní a písňový
repertoár.
Neděle 28. srpna v 19 hodin - Divadlo J. K. Tyla
Hradišťan
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci pořádá v neděli 28. srpna v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla
benefiční koncert cimbálové muziky Hradišťan. Předprodej vstupenek v prodejně tabáku DALI.
Sobota 3. září - rybník Brodský
Loučení s létem
Léto si letos poněkud prodloužíme, a to až do soboty 3. září. Tento den vás srdečně zveme na Loučení s létem.
Děti budou opět žáky Brodíkovy školy naruby na jejímž konci budeme opět svědky marného boje pana řídícího o
záchranu školy před ničivým požárem.

