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ýerven
60 let pan
66 let pan
68 let paní
74 let paní
76 let paní
77 let paní
78 let pan
79 let pan
81 let paní
92 let pan

HORÁK JiĜí z Horních RybníkĤ
JIRKA Ladislav z Konþin
VOJTċCHOVÁ BOŽENA z Konþin
KRÁLOVÁ JAROSLAVA z Hor. RybníkĤ
MACHOVÁ Libuše ze Zábrodí
STěEDOVÁ Anna z Konþin
FILLA Jan z Horních RybníkĤ
VYHNÁLEK Karel z Konþin
MERTLÍKOVÁ Milena z Konþin
MARTIN Jaromír z Konþin

63 let paní
64 let pan
65 let paní
69 let pan
72 let pan
71 let pan
71 let paní

ýervenec
PěÍBKOVÁ Ivana z Horních RybníkĤ
PěÍBEK Martin z Horních RybníkĤ
FORMANOVÁ Magda z Horních RybníkĤ
NAVRÁTIL Jaroslav z Horních RybníkĤ
WOLF Milan z Konþin
FORMAN Karel z Horních RybníkĤ
NEUMANNOVÁ Anna z Konþin
Srpen

63 let pan
66 let paní
67 let pan
67 let pan
75 let pan
89 let paní

JIRÁSEK Václav z Horních RybníkĤ
HANUŠOVÁ Helena z Horních RybníkĤ
VOLHEJN Pavel z Horních RybníkĤ
DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
KOLLERT Miloš z Horních RybníkĤ
JIROUŠKOVÁ Marie z Horních RybníkĤ
9äHPRVODYHQFţPSőHMHPHSHYQp]GUDYt
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PODċKOVÁNÍ

Fit s Gábinou
Dík GábinČ Jírkové, se parta zájemkyĖ o kondiþní cviþení, aerobic a posilování,
v uplynulém pĤlroce témČĜ pravidelnČ scházela každé úterý þi stĜedu ve velkém sále OÚ
v Horních Rybníkách. Rádi bychom GábinČ podČkovaly za ochotu, vstĜícnost a nasazení,
s jakým vedla hodiny cviþení. Vždy nám dala patĜiþnČ do tČla, abychom si udržely zdraví i
dobrou náladu.
Škoda, že poþet pĜespolních cviþenek byl vždy vyšší než poþet místních. Zveme Vás na
zaþátek podzimního cviþení, jehož datum bude upĜesnČno v záĜiovém vydání Zpravodaje.
Za všechny cviþenky

JíĜa Ducháþová

DČkuji obecnímu úĜadu a všem hasiþĤm za uspoĜádání „VeĜejných vepĜových hodĤ “ ve
zbrojnici SDH Zábrodí . TČžko se dá spoþítat, kolik pomocníkĤ se touto akcí zabývalo. Bylo
jich urþitČ hodnČ a všem patĜí velké podČkování. Hosté si pochutnali a chválili ty výborné
dobrĤtky.
Taková akce je neobvyklá, proto ještČ jednou dČkujeme.
Zábrodští obþané
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí a hasiþĤm za milou návštČvu, za pČkné dary a krásné
kvČtiny k mým narozeninám.
ZdenČk Sedláþek, Horní Rybníky
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí za milou návštČvu a obdarování u pĜíležitosti narozenin.
OldĜich Prouza, Zábrodí
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí za milá pĜání, kvČtinové a vČcné dárky k mým narozeninám.
Anna Soumarová, Zábrodí
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí za návštČvu a blahopĜání k mým narozeninám.
JiĜí MatČjovic, Konþiny
Touto cestou bychom rádi podČkovali Sboru dobrovolných hasiþĤ Horní Rybníky, kteĜí
v pondČlí 10. 6. profesionálnČ, rychle a hlavnČ úspČšnČ odþerpali vodu ze zahrady MikešĤ,
naší a þásti pozemku paní Dohnanské.
Za všechny zaplavené Danuše a Miroslav Adamu

OÚ Zábrodí dČkuje
TrenérĤm a asistentĤm pĜípravky – panu Taufmanovi, Havlíþkovi a Duchatschovi –
za pĜíkladné a neúnavné vedení pĜípravy nejmladších fotbalistĤ a za reprezentaci naší obce.
Mládeži a dospČlým fotbalistĤm pĜejeme hodnČ sil a pravého fotbalového zápalu do hry
a pĜejeme do další sezóny hodnČ zdraví a rozhodnČ hezþí poþasí na tréninky i na samotnou
hru.
DČkujeme správcĤm hĜištČ J. Burdychovi a J. MatČjovicovi za pĜíkladnou péþi o celý
areál.
UpĜímné podČkování patĜí i þlenĤm SDH obou sborĤ za aktivní úþast a pomoc pĜi
veškerých akcích poĜádaných obecním úĜadem a za reprezentaci naší obce na soutČžích
v regionu. DČkujeme všem hasiþĤm za uspoĜádání soutČže „O pohár starosty obce Zábrodí“.
Zvláštní podČkování pak patĜí všem dobrovolníkĤm, kteĜí pomáhali pĜi likvidaci
škod zpĤsobených povodnČmi v Rudníku a pĜívalovými dešti v naší obci.

Naše knihovny
Naši knihovníci Vám p ejí p íjemnou dovolenou s hezkou knížkou.
Práv vychází nová regionální kniha povídek z horolezeckého prost edí AdršpašskoTeplických skal a Ostaše autor Miloslavy a Pavla Sv cených Bohatýrské asy. Ilustrace
Ludvík Neoral. Jde o soubor humoristicky lad ných p íb h , které se skute n odehrály a
které pobaví bez rozdílu jak horolezce, tak i ty, kte í rad ji chodí po pevné zemi. Do knihy
svými historkami p isp lo i n kolik autor , kte í byli, a jiní dodned jsou, ob any Náchoda.
IC Hronov nabízí zbrusu novou publikaci Vízmburk, p íb h ztraceného hradu, kterou
vydal Jan Koš ál a kol. ke 40. výro í zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk.
Hezkou zábavu Vám p ejí knihovníci
M. Rýdlová, J. Maršík a M. Demjanovi

Sb rný dv r
V m síci ervenci a srpnu bude sb rný dv r otev en v t chto dnech: 27. 7. a 30. 8. 2013.

Webové stránky obce Zábrodí
Na webových stránkách naší obce : www.zabrodi.cz, jsou aktuáln uve ej ovány všechny
d ležité informace týkající se obce Zábrodí a jejich ob an . M žete zde také shlédnout
fotografie ze všech uplynulých akcí.

Prodloužení kanalizace v Horních Rybníkách
V kv tnu letošního roku byla obci zhotovitelem p edána dokon ená stavba „Prodloužení
kanalizace v Horních Rybníkách“.
Tato stavba byla realizována za významné podpory Královéhradeckého kraje.
Cena, kterou obec zaplatila za provedení díla byla
Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem byla ve výši
Náklad obce po ode tení poskytnuté dotace

4.546 235,-K .
2.000.000,-K
2.546 235,-K

Obec Zábrodí tímto d kuje Královéhradeckému kraji za poskytnutí výše uvedené dotace.
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Realizováno za finan ní podpory Královéhradeckého kraje

Projekt vybudování MŠ a obecních bytĤ
V prosinci loĖského roku Obec Zábrodí zakoupila budovu bývalé MŠ za úþelem
vybudování nové MŠ a obecních bytĤ. V souþasné dobČ jsou dokonþeny pĜípravné a
projekþní práce a jsou vydána potĜebná stavební povolení.
Dalším krokem bude podání žádostí o poskytnutí dotací na zateplení budovy ze SFŽP
a na vybudování obecních bytĤ z MMR. SouþasnČ budou vypsána výbČrová Ĝízení na
zhotovitele stavby. Výzvy k podání nabídek budou uveĜejnČny na úĜední desce obce,
webových stránkách, profilu zadavatele a Centrální adrese. Výsledky výbČrových Ĝízení
budou známy pravdČpodobnČ v prĤbČhu záĜí letošního roku. Následná realizace samotné
stavby by mČla být dokonþena podle pĜedbČžného harmonogramu do konce þervna 2014.
Tento projekt je vzhledem ke své velikosti a finanþní nároþnosti od zaþátku podmínČn
získáním dotaþních prostĜedkĤ.
Budeme dČlat vše pro to, abychom byli s našimi žádostmi o dotace úspČšní a aby
termín plánovaného otevĜení MŠ v záĜí 2014 zĤstal zachován.
Jan Dlauhoweský

Jihozápadní

Jihovýchodní

Severovýchodní

Severozápadní

PĤdorys 1.np

PĤdorys 2.np

PĤdorys 3.np

Cestománie
12. roþník Cestománie, která se konala 6. dubna v
budovČ Obecního úĜadu, se letos mĤže pochlubit
divácky nejúspČšnČjším roþníkem celé historie, kdy
odhadujeme úþast až 140 divákĤ. Sál byl po celou
dobu plný spokojených divákĤ, kteĜí shlédli
pĜednášky z Ománu, Etiopie, Indonésie,
Velikonoþního ostrova, Toskánska a Turecka. V
rámci programu probČhla i prezentace þinnosti
StĜediska rané péþe TamTam Praha prostĜednictvím
fotografií a základních informaþních plakátĤ. Kdo
mČl zájem, mohl si prohlédnout též nástČnku s
korespondencí a výsledky školního vzdČlání námi adoptovaných indických dČtí.
Díky atraktivním cenám od našich sponzorĤ se témČĜ všichni zúþastnili vČdomostní
divácké soutČže. K dispozici bylo i tradiþní obþerstvení, v rámci nČhož byl k ochutnání i
asijský pokrm z cizrny, hummus. Díky bohaté úþasti divákĤ, kteĜí podpoĜili náš charitativní
zámČr Cestománie dobrovolným vstupným a našim sponzorĤm, jsme dosáhli þistého výtČžku
12.333,- Kþ. V této souvislosti bychom chtČli podČkovat za dlouholetou podporu Cestománie
zejména spoleþnostem TF PRESS, LIGO, SILVAGRO. DČkujeme za podporu i Obecnímu
úĜadu Zábrodí, který Cestománii formálnČ zastĜešuje a zajišĢuje rozdČlení celého výtČžku.
Pro námi adoptované dČti v Indii (Vincenta a Daniela) bude opČtovnČ poukázána na podporu
jejich základního vzdČlání þástka ve výši 10.000,- Kþ. Máme velkou radost, že již druhým
rokem mĤžeme opČtovnČ podpoĜit i StĜedisko rané péþe TamTam Praha, a to ve výši 2.333,Kþ. Letošní úspČšný roþník Cestománie nás povzbudil do dalších let, a tak už nyní Vás
mĤžeme pozvat na pĜíští, již 13. roþník, v již tradiþním dubnovém termínu.
Václav Vencl
12. roþník Cestománie se nesl jako již tradiþnČ v duchu charitativních snah poĜadatelĤ,
zkušených a znalých cestovatelĤ, Petra Šupicha, Petra Ludvíka, Dominika Zerzána, Pavla
ýerného, Ivety Rakové a dalších pĜátel cestování.
Díky Vašim pĜíspČvkĤm v podobČ dobrovolného vstupného a velkému poþtu divákĤ a
návštČvníkĤ Cestománie 2013, se podaĜilo vybrat þástku, která pokryje náklady na roþní
školné obou OÚ Zábrodí „ na dálku adoptovaných “ indických dČtí.
VýtČžek akce vybraný na dobrovolném vstupném a sponzorské dary þinily 12 333 Kþ.
Akci i tentokrát podpoĜily finanþním obnosem tyto firmy: Silvagro Horní Rybníky, TF Press
Horní Rybníky a Ligo Zábrodí. VČcné dary vČnovaly: Primátor Náchod, Shanti Dolní
Radechová, Knihkupectví Kiwi z Prahy, North Face z Prahy a Agentura TAH.
Diecézní charita v Hradci Králové obdržela z této þástky 10 000,- Kþ právČ na
zajištČní výdajĤ spojených s pravidelnou školní docházkou obou našich indických školákĤ.
Zbytek výtČžku byl vČnován na podporu StĜediska rané péþe Tam Tam Praha na úþely péþe
rodinám s dČtmi se závažným postižením sluchu.
Kdybych mČla pĜipomenout obsah celé
Cestománie, nestaþily by mi dvČ plné stránky, a tak
mi nezbývá než upĜímnČ podČkovat hlavnímu
organizátoru akce Václavu Venclovi, všem
milovníkĤm pĜírody a jednotlivým cestovatelĤm za
seznámení a pĤsobivou prezentaci nejzajímavČjších
koutĤ naší ZemČ.
TČšíme se, kam nás zavedou na svých
cestách kolem svČta zase pĜíštím rokem.
Eva Lokvencová

Svátek Dne matek a MDŽ
Letošní setkání našich maminek a žen se konalo
v prostorách OÚ Zábrodí v Horních Rybníkách v pátek
26. dubna. Plný sál OÚ, vzrušený hovor a dobrá nálada se
mísily se zvČdavČ oþekávaným programem zábavného
veþera pro naše ženy.
K úþasti na programu a jeho sestavení byly
vyzvány zruþné švadleny a krejþové - návrháĜky - paní
Milena Semeráková z Konþin a paní ZdeĖka Matysková
z Kramolny s programem Šikovné ruce. Pozvání pĜijala i
paní Jana Hartmanová z ýerveného Kostelce, která
s sebou pĜivezla kolekci bižuterie a módních doplĖkĤ
z postĜíbĜené a pozlacené chirurgické oceli (rodin – pro
alergiky,
rak.-švýc.
firma),
která
v kombinaci
s pĜírodními leštČnými kameny vytváĜí jedineþné kusy
šperkĤ, bižuterie a netradiþních módních doplĖkĤ.
V prĤbČhu sváteþního veþera pĜedvedly své
kolekce módního obleþení dvČ šikovné švadleny – návrháĜky – paní ZdeĖka Matysková
z Kramolny a paní Milena Semeráková z Konþin. PĜehlídka se nesla v duchu praktického užití
obleþení do zamČstnání, na doma, ke spoleþenským pĜíležitostem i pro sportovní vyžití. MČly
jsme možnost shlédnout Ĝadu modelĤ praktického obleþení jako jsou
mikiny, tuniky domácí pohodlné šaty, halenky, triþka, bundy, kalhoty
klasické, tĜíþtvrteþní, jarní i letní obleþení, sportovní i funkþní prádlo.
Vše z pĜíjemných pĜírodních, elastických i funkþních materiálĤ.
NechybČla ani pĤsobivá kolekce spoleþenských šatĤ, které pĜedvedly
modelky – Andrea Boudová, KáĢa Volhejnová, Hana Podhajská, Lada
Drozdová, Martina Matýskova, Natálka a Dorotka Lelkovi. PrĤbČh
módní pĜehlídky zdatnČ moderovala Martina Matysková.
Druhou þást veþera zpĜíjemnilo svým vystoupením sdružení
Spona ze Suchého Dolu s pĜehlídkou historického ošacení a prádla
nazvanou „NapĜíþ staletími“ za vtipného konferování þlena skupiny
pana JiĜího Heinzela. PĜehlídka dobového obleþení - tuším od r. 1870 byla zpestĜena ukázkami humorné konverzace a scénkami ze života
malých obchodníkĤ a mČšĢanĤ té doby. Dobové reálie výstižnČ dokreslovaly tehdejší životní a
módní styly oblékání.
ZávČrem nechybČlo ani pohoštČní – kuĜecí plátek s hranolky a bohatou oblohou a
sousedské popovídání pĜi dobrém zákusku. DomĤ se pro tentokrát moc nespČchalo a hezký
zážitek z veþera snad pĜetrval i do pĜíštího dne.
Dík patĜí obČtavcĤm z Ĝad poĜadatelĤ, zajištČní akce a pozorné obsluze. DČkujeme.
Za zúþastnČné ženy Eva Lokvencová

Nabídku sortimentu zboží najdete na web. stránkách paní
Semerákové: www.semka.cz mĤžete je objednat pĜímo na mailové
adrese: semerakovamilena@seznam.cz, tel: 606 610 621
Sportovní obleþení, thermoprádlo / moira /, funkþní prádlo, pyžama,
kalhoty, klasické spoleþenské obleþení. Mareriály: bavlna, lycra,
polypropylen, funkþní materiály.
Nabídku mĤžete najít i na web. stránkách www.fler.cz + 11%
provize Fléru.

ZapĤjþení spoleþenských šatĤ si mĤžete
domluvit s paní ZdeĖkou Matyskovou na
tel: 739 075 392, nebo e mail:
Zdenka.maty@seznam.cz

Následující slova Ĝekla Audry Hepburnová, když se jí ptali, jak peþovat o svoji krásu:
Abyste mČla hezké rty, Ĝíkejte hezká slova.
Pro krásné oþi hledejte v ostatních lidech to krásné.
Pro štíhlou postavu se rozdČlte o své jídlo s hladovými.
Pro krásné vlasy nechte dČtské prstíky, aby se Vám v nich procházely alespoĖ jednou dennČ.
Pro duševní rovnováhu choćte s vČdomím, že nikdy nejdete sama.
Lidé mnohem více než vČci potĜebují být ochraĖováni, oživováni, milováni…
Pamatuj, že když potĜebuješ pomocnou dlaĖ, vždy ji najdeš na konci své ruky. Jak budeš
stárnout, objevíš, že máš dvČ ruce. Jednu, aby pomohla tobČ a druhou na pomoc ostatním.
Krása ženy není v obleþení, co nosí, postavČ, kterou má. Krása ženy musí být vidČt v jejích
oþích, protože to jsou dveĜe do srdce, místa, kde sídlí láska.
Krása ženy není v obliþeji. Pravá krása ženy se odráží v její duši.
Je to péþe, kterou dává, vášeĖ, kterou ukazuje.
Krása ženy roste s léty.

Den dČtí
Senoseþ byla v plném proudu, slunce
hĜálo celý pĜedcházející den, a tak nic
nebránilo, aby se mohla spustit jedna
z nejhezþích oslav v roce – Den dČtí.
HĜištČ se pomalu zaplĖovalo malými
nedoþkavci, kteĜí hned zjistili, co bude
jednou z nejvČtších atrakcí letošní oslavy
dČtského dne. Objevili skákací hrad!
DoprostĜed hĜištČ byl usazen bytelný,
barevný a dČtmi nejvíce obdivovaný,
pryžový skákací hrad. Snad nebyl nikdo,
kdo by si nezkusil zaskákat þi alespoĖ
zapérovat na jeho pružném nádvoĜí. Malé i
vČtší dČti si ho mohly užít dosytosti. Ti zkušenČjší, se nespokojily jen se skákáním po nádvoĜí,
nýbrž šplhaly po jeho opevnČní, strážných vČžích a houpaly se na hlavní bránČ. Zkoušely, co
hrad vydrží. Pozornosti neunikl ani hlavní pĜívod vzduchu z ventilátoru, který zajišĢoval
nepĜetržité zásobování hradu vzduchem. NČkteĜí malí zvídavci postupnČ poodhalovali drobná
tajemství skrytá pod záplatami. Zajímalo je, jestli bude z vČtší trhlinky víc syþet ucházející
vzduch nebo ne. Možná se i obávali o osud „ starého hradu “, ale ventilátor pracoval
bezchybnČ.
NČkteré dČti se do zaþátku plánovaných soutČží staþily vyparádit pod šikovnými prsty
sleþny Martiny, která neúnavnČ celé odpoledne dČtem malovala na obliþej. Mnohé to stihly
až v prĤbČhu soutČžního odpoledne. A soutČžilo se ostošest!
Radost ze hry podpoĜily i letošní zajímavé ceny. ZávČrem odpoledne si všechny dČti za
pĜispČní našich mladých hasiþĤ zkusily zamČĜit proudnicí na vzdálený terþ a poté se s vervou
pustily do lákavé hasiþské pČny. Na ni se v závČru odpoledne tČšily nejvíce. Než jsme staþili
hodit do pČny pár drobností, které si dČti mČly z pČny vylovit, pĜibíhaly k rodiþĤm návštČvníci
z jiných galaxií – bílých od hlavy k patČ - a potomci snČžného muže yeti. Teplá sprcha a
ruþník vše napravily. Všichni si pak mohli pochutnat na vepĜové peþínce, vuĜtech a zákuscích.
Dík za skvČlou organizaci našim hasiþĤm, maminkám za sladkosti z domácí kuchynČ
a všem dobrovolníkĤm, kteĜí nám pomáhali s organizováním soutČží pro dČti.
PĜi pČkné písniþce a správnČ vychlazeném pivu se pokraþovalo v oslavČ do noþních hodin.
Eva Lokvencová

Materiální pomoc byla odvezena a pĜedána centru ýeského þerveného
kĜíže v MČlníku,které vše rozdČluje dle akutní potĜeby do okolních
postižených obcí.Vybraná penČžní þástka ve výši
24 500,-Kþ byla zaslána na úþet obce Rudník.

DČkujeme všem spoluobþanĤm a firmám, kteĜí pĜispČli svými dary a
pomohli tak lidem postiženým letošními povodnČmi.
Jan Dlauhoweský

SDH ZÁBRODÍ
Vážení spoluobčané,

dovolte nám malé tradiční ohlédnutí za některými akcemi z první
poloviny tohoto roku, které pořádal a nebo se zúčastnil náš sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí.
VALNÁ HROMADA SBORU - 11.1. 2013

BRIGÁDA - stavba komínu na zbrojnici a instalace kamen - 10.2. 2013

Příprava akce - OBECNÍ ZABIJAČKA - 15.2. 2013

1. OBECNÍ ZABIJAČKA - ve zbrojnici v Zábrodí - 16.2. 2013

1. OBECNÍ ZABIJAČKA - ve zbrojnici v Zábrodí - 16.2. 2013

MALÁ CESTOMÁNIE - 4. ročník - Diashow Romana Krejčiříka - ALPY - 16.3. 2013

VELIKONOCE - 1.3. 2013

TRADIČNÍ JARNÍ BRIGÁDA V OBCI - 10. ROČNÍK - sběr odpadků v lese a podél cesty v Zábrodí na

úseku od rybníka Brodský až k rybníku Pikolomini. - 15.4. 2013

RAFTY - 28.4. 2013

PŘÍPRAVA NA ČARODĚJNICE - 29.4. 2013

STAVĚNÍ MÁJE - ČARODĚJNICE - 30.4. 2013

ČARODĚJNICE - 30.4. 2013

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ SBORU - 3.5. 2013

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ A ZÁBRODSKÝ POHÁR - již po desáté na hřišti v Zábrodí - 4.5. 2013

Závěrem děkujeme všem, kteří svým postojem a pomocí, byli nám v naší činnosti nápomocni.
V tomto roce 2013 ještě plánujeme účast na sportovní soutěži, účast na námětovém cvičení okrsku a
drobné brigády na pomoc obci.. Dále výlety na kolách a další rodinné i společenské akce.

Scházíme se každé pondělí v hasičské zbrojnici v Zábrodí od 17. hodin a velmi rádi
přivítáme nové členy a zejména i celé mladé rodiny s dětmi. Máme spoustu dalších
plánů a budeme rádi když budete u toho.
Těší se na Vás hasiči v Zábrodí.

KAM ZA KULTUROU A SPOLEýENSKÝM VYŽITÍM V ý. KOSTELCI
Tradiþní promenádní koncerty se poĜádají každou nedČli do 11. srpna vždy od 10 - 11 hod.
v pĜírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. MĤžeme se tČšit na širokou
škálu hudebních vystoupení, ve kterých se prostĜídá hudba dechová,
lidová, folková, swing i country.
Ne 23. 6.

Struna–hraje a zpívá country skupina z Hronova

Ne 30. 6.

Klapeto – s písniþkami žižkovských PepíkĤ vystoupí skupina z Náchoda

Programy Kina Luník pro dČti:
So 29. 6.
Království lesních strážcĤ – kino Luník ýK, vstupné 130,- Kþ, film ve 3D
v 17. 30 hod. USA 2013, þeské znČní, 95 min., tvĤrci Doby ledové a Ria odhalují
neobyþejný, pod povrchem skrytý svČt.
Pá 28. 6.
ve 20 hod.

Plavci s Honzou Vanþurou – pĜírodní areál pĜed divadlem.
Tradiþní repertoár folk a country skupiny, jež oslavila 45 let své existence,
vstupné 150,- Kþ. V pĜípadČ nepĜíznČ poþasí se koncert pĜesune do Divadla J.
K. Tyla – omez. poþet vstupenek


Ne 30. 6.
Strakonický dudák - pĜírodní areál u Divadla J. K. Tyla
ve 20.30 hod. DS Na tahu pĜi MKS ýervený Kostelec v pĤvodí úpravČ Jaromíra Pleskota.
Režie Jan Brož, hudba: OldĜich Zelený. Jste srdeþnČ zváni Vám dobĜe
známými i mnoha mladými herci. V hl. rolích: M. Nejmanová, C. Šourek, M.
Langrová, V. Koreþek a P. Labík, vstup 50,- Kþ

UpozornČní: Od 1. þervence bude zahájen v Informaþním centru CA SUR v ýerveném
Kostelci pĜedprodej omezeného poþtu permanentek na 59. Mezinárodní folklorní festival,
který se bude konat v pĜírodním areálu u Divadla J. K. Tyla ve dnech 21. – 25. srpna
8. kolo soutČže Šikovné ruce pro hospic 2013 aneb Lidé lidem – Oblastní charita ýK
srdeþnČ zve šikovné dČti do soutČže o nejnápaditČjší vlastnoruþní výrobek aĢ umČleckého
nebo praktického charakteru. VýtČžek soutČže podpoĜí péþi v Hospici Anežky ýeské.
Pá 5. 7.od 10 hod 1. roþník plaveckého maratónu Na Broćáku pĜes Broćák, start. 120,19. - 21. 7. Water – bird Cap 2013 – Autokemp Brodský, V. roþník mistrovství ýR a
otevĜené mistrovství svČta v jízdČ na vodních ptácích. Nová divácky atraktivní
sport. disciplína
20. 22. 9.

Setkání vodních modeláĜĤ – Autokemp Brodský, www.campbrodsky.cz

21. – 22. 9.

Vízmburské slavnosti, tel. 420 777 005 790

MċSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ýÍŽKA V NÁCHODċ BERÁNEK
St 26. 6.
v 17.00 hod.
ýt 27. 6.
v 17.00 hod.

Slavnostní akademie žákĤ ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kþ
Slavnostní akademie žákĤ ZŠ Komenského II. stupnČ
Vstupné: 50 Kþ, PĜedprodej vstupenek organizuje škola,v ICC v NáchodČ
prodej i pĜed pĜedstavením v pokladnČ divadla od 5. 6.

Divadelní abonentní cyklus a Abonentní cyklus Komorní hudby: Prodej abonentek pro
stávající abonenty bude v ICC Ná zahájen 11. 6. a potrvá do 14. 7. 2013. Prodej ostatních
abonentek pro veĜejnost bude zahájen 15. 7. a potrvá do 14. 9. 2013,e-mail: info@icnachod.cz
KINO VESMÍR NÁCHOD:
ýt 27. 6.
20 hod.

Exibition – Edvard Munch. Unikátní souborná expozice Munchových dČl ve
v historii Munchova muzea a Národního muzea v Oslu: Dílo sever.
Melanch. pĜedstaví moderátor a historik umČní Tim Marlow, þeské
tit.,vstup 200,- Kþ
Od 21. 6. – 30. 6. prĤbČžnČ - Univerzita pro pĜíšerky – vystudovat na pĜíšerku to dá dĜinu,
Vstupné: 2D – 140,- 110,-, 3D – 175,- 145,- ,www.kinonachod.cz

Další náchodské kulturní akce:
St 26. 6. – 31. 8. D. S. Jurkoviþ: Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku
Výstavní síĖ RMN v budovČ ZUŠ Náchod, vernisáž výstavy 25. 6. v 16 hodin
So 29. 6.
U nás na zámku – letní minifestival na III. nádvoĜí náchodském
od 16. hod. zámku, více na www.kupvstupenku.cz
So 29. 6.
v 19 hod.
Ne 14. 7.

Johny Cash – nejlepší evropský revival Johny Cashe ze Slovenska.
Vystoupí Robert Šimek s kapelou Efest na Hamrech, pĜed barem Plechovka
Mistrovství Evropy závodĤ vozítek s pedály, NámČstí TGM Náchod.
Zaþátek ve 13.30 hodin.
So 20. 7.
Pivobraní – Náchod, Masarykovo námČstí, www.pivobraní.cz
10. a 11. 8. SvatovavĜinecká pouĢ s kulturním programem, www.mestonachod.cz
So 7. 9.
Náchodské Kurónské slavnosti – kulturní program s trhy, stánky s Ĝemesly,
obþerstvení.
1. 6. – 30. 11. výstava: BČloveské láznČ a OÚ BČloves, zámek -budova Lesárny na IV.
nádvoĜí .
Výstavy:
.
22. 6. – 1. 9. ŠtČpán Málek: Tichý jazyk, vernisáž 21. 6. v 17. hod.
GVUN, ochoz jízdárny. Známý královéhradecký sochaĜ, malíĜ, ĜezbáĜ,
punkový zpČvák, pedagog a kurátor Galerie AMB pĜedstaví výbČr svých prací
z posl. 5 let
22. 6. – 1. 9. Josef Týfa: Grafik – typograf, vernisáž 21. 6. v 17. hod.
GVUN, kabinet kresby, grafiky a fotografie. Intimní retrospektivní výstava
pĜipomene 100. výroþí narození jednoho z nejvýznamnČjších grafikĤ –
polygrafĤ pocházejícího z BČlovse.
ýt 27. 6. 19.30 hod. Tradiþní koncert pČv.sboru Jiráskova gymnázia, dir. ing.Vlast.ýejp
2. 3. – 3. 11. Ruské malíĜství 19. stol. GVUN, zámecká jízdárna - pĜízemí ve spolupráci
s NG v Praze, G.moder. umČní v HK, Moravskou G.v BrnČ a Magistrátu
Pardubice.

Hronov:
Ne 23. 6. ve 14 hod. DČtský den – areál koupalištČ Velký DĜevíþ, Klaunovo pĜekvapení,
So 29. 6.
TĜi sestry – A. P. ýechova, Jiráskovo divadlo, DS Jiráskova d. Hronov,
v 19 hod.
pĜedprodej vstupenek IC Hronov, tel. 491 483 646, vstupné 90,- 80,- 70,- Kþ
20. – 21. 7. Hronovská pouĢ
Termín letošního Jiráskova Hronova je 2. – 10. 8. 2013
10. – 17. 8. 12. roþ. mezinár. plachtaĜské soutČže historických kluzákĤ, Aeroklub Hronov

Úpice:
HvČzdárna 28. – 30. 6. Pozorovací víkend – akce urþená žákĤm ZŠ

RtynČ v Podkrkonoší:
Nota 2013 – 10. 8. nádvoĜí staré Rychty, 21. Roþník.Festivalu folkové, bluegrassové
v 15 hod.
a country hudby, www.kultura@mestortynČ.cz
So 14. 9.
Den mČsta RtynČ v Podkrkonoší - oslavy spojené s kulturním programem

ýeská Skalice:
27. 7.
21 hod.
3. 8.
ve 13. hod.
13. – 15. 9.
9 – 17 hod.
14. 9.
ve 20 hod

IV. RatiboĜické nokturno: Milostné písnČ, zámecký park, pĜípadnČ v hale ve
Zámku, www.zamek-ratiborice.cz
Automobiloví veteráni a Big Band Dvorských v RatiboĜicích, 12. setkání
majitelĤ historických motorových vozidel, zámek RatiboĜice
Výstava jiĜinek, tradiþní výstava s doprovodným programem,
www.info@muzeumbn.cz
People for Africa aneb Nasajem s Masajem, sokolovna ý. Skalice,
Vystoupí kapelyTortharry, Sepultura revival, Fragment…, Attack of herro

JaromČĜ:
So 29. 6., 3. 8. a 7. 9. – jízda muzejními parními vlaky - JaromČĜ – ýeská Skalice –
Náchod, Železniþní muzeum Výtopna JaromČĜ, cena zpáteþní jízdenky
JaromČĜ. – Náchod: 150, -100,-Kþ
Ne 30. 6., 4. 8. a 8. 9. – traĢ JaromČĜ – Kuks – DvĤr Králové n. L. - Mostek
cena zpáteþní jízdenky JaromČĜ – Mostek 150,- 100,5. – 8. 9.
Turnaj královny Elišky, rekonstrukce dobového pČšího turnaje u Poklasného
mlýna
Josefov: 7. – 10. 8. Brutal Assault 2013, Festival metalove hudby, autopark Ravelin 14

Broumov:

8. letní hudební festival Za poklady Broumovska zaþíná letos koncertem
sopranistky K. Šmídové - Kalvachové a P. Švingra - bas v klášterním kostele sv. VojtČcha
v BroumovČ. NávštČvníci 10 festivalových hudebních veþerĤ vyslechnou hudební tČlesa
v unikátní atmosféĜe barokních kostelĤ Broumovska. Konají se od 29. 6.-31. 8. každou sobotu
vždy od 18.00 hodin:
6. 7.
17. 8.
13. 7.
24. 8.
20. 7.

ZdoĖov: Novák – klavír, Suchý –
klarinet
VernéĜovice: Trio La Musica
Ruprechtice: KúhnĤv dČtský sbor
HeĜmánkovice: hosté z Polska
Šonov: Czech Brass – žesĢ. kvintet
Bokun – klarinet, Moc - akordeon

27. 7. Martínkovice: Vlachovo kvarteto,
klavír
31. 8. Stamicovo kvarteto + konc. mistr
3. 8. VižĖov: Ars Instrumentalis Pragensis
ýeské filharmonie Josef Špaþek
10. 8. Otovice: Collegium Marianum,zpČv
více na:www.zapoklady.cz

StĜípky z kroniky 1996 –2000
Další stĜípky z naší už nedávné minulosti pokraþují lety 1996-2000. Rok 1996 je rokem, kdy
zemĜela Olga Havlová, manželka presidenta Václava Havla. V tČchto letech klesla porodnost
na takĜka absolutní minimum. Nový spoleþenský systém se stabilizuje, ale pĜesto stále
dochází k rĤzným zmČnám ve všech oblastech našeho života. Zaþíná éra internetu.

1996 – Autobusová doprava. Zaþátkem
roku byl uveden do provozu nový
dopravní systém autobusové dopravy.
Léta zajeté jízdní Ĝády se zmČnily. Nový
sytém se pĜíliš nevydaĜil, Ĝíkají mnozí
cestující. Jízdní Ĝády nejsou dodržovány –
nový zpĤsob prodeje jízdenek Ĝidiþe
zdržuje a autobusy nabírají zpoždČní.
Zvedlo se zákonné pojištČní pro
motorová vozidla – do 1000 ccm je (z
dnešního pohledu) pouhých 552,- Kþ.
Poplatky ze psĤ v obci zĤstávají na 50,Kþ.
Poþasí v únoru teploty jdou pod -10 °C,
ale po snČhu ani památky.
ýeská pošta omezila výši hotovosti,
kterou nosí poštovní doruþovatelky,
dĤvodem je rĤst poþtu pĜepadení. Lidé
musí pĜejít na bezhotovostní styk, nebo jít
na poštu. Zatím byli zvyklí, zejména na
vesnici, na služby doruþovatelek. Bilance
porodnosti v minulém roce je taková, že
poþet obyvatel v ýR se snížil o 12 000.
V minulém roce se v naší obci nenarodilo
ani jedno dítČ. Jde o nejmenší porodnost za
posledních 200 let. Setkání dĤchodcĤ
29. bĜezna. Zúþastnilo se ho 32 obþanĤ.
PĜítomné uvítal starosta obce p. Oleják.
Vystoupily dČti z mateĜské školy. Taneþní
skupina z ý. Kostelce pĜedvedla moderní
tance. Nakonec až do pĤlnoci hrál p. Langr
z Hronova na harmoniku. Rozvoz domĤ
zajistil „školkový“ mikrobus Ĝízený p.
Petrem Kuldou.
StavČní Máje, poprvé se staví Májka jako
obnovená tradice, paní Jitka Rýdlová
pĜipravila vČnec, jak ostatnČ þiní i v dalších
letech.
Popelnice – zavádí se sbČr domovních
odpadĤ s pomocí popelnic.

31.5 -1.6. Volby do parlamentu ýR –
Výsledky v obci ýSSD 16,66%, ODS
29,54 %, KDU ýSL – 27,65 %.
1. listopadu se zvyšuje cena jízdného
Zábrodí Náchod 5,- Kþ, Zábrodí ý.
Kostelec 4,- Kþ. Nafta je za 18,- Kþ.
Hospoda u ProuzĤ znovu otevĜena –
19. Ĝíjna 1996 po 16 – ti letech.
V roce 1996 se narodilo 10 dČtí.

1997 – Rekonstrukce silnice v Dolní
Radechové trvala od 3. bĜezna 1997 do
30. þervna 1997. Náklady þinily 6 miliónĤ
korun – tehdy se ještČ stavČlo levnČ. Pro
porovnání:
oprava
mostku
pod
ýerveĖákem stála v r. 2012 cca 5 milionĤ a
trvala 3 mČsíce.
PovodnČ - rok 1997 je pĜedevším rokem
velké letní povodnČ v ýechách a na
MoravČ. Po dlouhých deštích zaþátkem
þervence se rozlily Orlice, Úpa i Metuje.
Záplavy se nevyhnuly ani našemu kraji.
Evakuovány byly dČtské tábory na
Broumovsku.
Otovice
jsou
zcela
neprĤjezdné - vylila se StČnava. Zcela byly
zatopeny RatiboĜice. Vylévá se Metuje a
od svČta je odĜíznuto Velké PoĜíþí. Velké
škody udČlala velká voda v Orlických
horách – celá oblast byla krutČ postižena.
Malé potĤþky se promČnily v dravé peĜeje
a braly s sebou vše. Velmi postižený byl
Kounov a celé údolí BČlé od Deštné po
Kvasiny.
Snížení rychlosti v obci na 50km/hod
1. 10. 1997
Hasiþi Horní Rybníky – oslavili 100 let
založení hasiþského sboru. SouþasnČ je to
60 let od výstavby hasiþské zbrojnice tak,
jak ji známe v Horních Rybníkách dnes.
V roce 1997 se v obci narodily 2 dČti.

1998 – 20. ledna Václav Havel zvolen na
dalších 5 let prezidentem ýR.
Sousedské posezení 8. bĜezna. Setkání
dĤchodcĤ se transformovalo na sousedské
posezení a otevĜelo se pro širší úþast
obþanĤ i mladších roþníkĤ.
Program
tradiþní: dČti z mateĜské školky, k poslechu
i tanci hrál p. Kubeþek z ý. Kostelce.
Volby do krajských zastupitelstev 19.6,
20. 6. ýSSD 26,74 %, ODS 30,38 %,
KDU ýSL 13,17 %, Unie svobody 11,29
%.
ýerpací stanici na Konþinách OD
IMPRO otevĜelo 10. záĜí
Volby do obecního zastupitelstva 20.
listopadu. Starostou obce se stal p. JiĜí
Oleják, dále zvoleni p. Ladislav Hruška, p.
Ladislav Jiroušek, pí KvČta Kopecká, pí
JiĜina Ducháþová, p. Jan StĜeda, p. Jaroslav
Vlþek.
100 let Sboru dobrovolných hasiþĤ
v Zábrodí – oslava výroþí založení
hasiþského sboru (15. 9. 1998) se konala
v hostinci u ProuzĤ. Zúþastnilo se 65
obþanĤ – ze Zábrodí, Konþin i Horních
RybníkĤ.
Rekonstrukce kabin na hĜišti v Zábrodí
– plánované náklady 230.000,- Kþ.
V rámci rekonstrukce budou vybudovány
nové sprchy. Dosavadní spartánský ráz
kabin již nevyhovuje dnešní dobČ. Poþítá
se i s vybudováním tenisového kurtu.
V roce 1998 je na hĜišti funkþní pouze
fotbalové hĜištČ a kabiny. Na místČ
dnešního tenisového kurtu je zanedbané
házenkáĜské hĜištČ.
Rozpoþet obce je 1,6 milionu Kþ.
Dva roky zbývají do konce provozu
mateĜské školy.
V obci není prodejna, funguje alespoĖ
hostinec u ProuzĤ.
Májová zábava 1. kvČtna hned po
„þarodČjnicích“ se konala „Májová
zábava“. K tanci i poslechu hrál pan Vogel
z ýerveného Kostelce. PĜišlo hodnČ
návštČvníkĤ z obce i okolí.
Sociální zaĜízení na hĜišti dokonþeno 3.
záĜí 1999. Na oslavu naraženy sudy piva,
pan Rýdl rožnil prasátko.
Obec žádá obþany, aby nevyvážely odpad
do lesa bývalého „Havlova rybníku“

Vše bylo zplanýrováno a uklizeno.
Bohužel ani v dalších letech toto místo
nedávalo obþanĤm spát a podobný úklid se
musel opakovat. Obec hrozí pokutou
10.000 Kþ za vyvážení odpadu na toto
místo.
V roce 1999 se v obci narodily 4 dČti.

2000 – V obci se diskutuje o možnosti
plynofikace obce. Zpracovaná studie
vyþíslila náklady na stavbu: Horní Rybníky
7,5 mil. Konþiny 6,5 mil. Konþiny 7.5 mil.
Celkem 25 mil. Kþ. Tuto þástku nebyla
obec schopna investovat z vlastních zdrojĤ.
PĜíjmy obce by nestaþily na splátky
pĜípadného úvČru – všechny další zámČry
by musely být na dlouhou dobu odloženy.
V naší obci Ĝádili vandalové, pĜestože
bychom si mohli myslet, že tento jev se
týká jen vČtších obcí a mČst. Vandalové
poškodili kliky u dveĜí þekáren na autobus
a musely být zakoupeny nové. Bez
povšimnutí nezĤstaly ani dopravní znaþky,
které vandalové vyvrátili. Obec tyto škody
opravila na své náklady a vyzvala obþany
k vČtší všímavosti, aby se podobná vČc
neopakovala a vandalové mohli být
dopadeni.
ýerven byl extrémnČ teplý, teplomČr
vystoupil až na 36 °C. Teplé poþasí bylo i
zaþátkem þervence. V druhé polovinČ
þervence se dosti ochladilo a teploty šly až
pod 15 °C. Bylo tĜeba i chvilku topit,
protože doma bylo zima
Internet po zapojení obecního úĜadu na
internet rozhodlo zastupitelstvo zpĜístupnit
tuto službu i veĜejnosti v Zábrodí. Náklady
na poþítaþ s vybavením byly 65 000,- Kþ.
Tuto pĜíležitost zaþaly využívat zejména
dČti z naší obce a na „internetu“ bylo stále
plno.
V souþasné (r. 2000) dobČ je
v Zábrodí odhadem asi 5 dalších
soukromých pĜipojení na internet. Obecní
úĜad již má adresu elektronické pošty a
pĜipravuje
také
webové
stránky
s prezentací obce.
V þervnu 2013 podle kroniky zapsal Jan Veselý

Sdružení rodiþĤ onkologicky léþených dČtí
www.onka-sdruzeni.cz

Sbírejte s námi vršky od PET lahví pro dČtskou onkologii
Získané peníze použijeme na nákup potĜeb pro rodiþe a jejich dČti léþené na Klinice
dČtské onkologie ve FdN v BrnČ.
NapĜ: židle vhodné pro celodenní sezení rodiþĤ u postelí dČtí, hry a
stavebnice pro dČti, výtvarné potĜeby apod.
Sbíráme pouze víþka þistá, od nápojĤ - nikoliv od saponátĤ.
Nasbírané vršky odvezeme firmČ, která je vykupuje a dále zpracovává.
Vršky odevzdávejte na OÚ Zábrodí nebo ve sbČrném dvoĜe.

DČkujeme, že nám pomáháte!

Zubní pohotovost
22.06. a 23.06.

MUDr. Michaela Kuþerová

Komenského 72, Nové MČsto nad
Metují

491 472 924

29.06. a 30.06.

MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 428 885

05.07.

MUDr. Jarmila
Podškubková

VČtrník 720 ýervený Kostelec

491 462 331

06.07. a 07.07.

MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové MČsto nad
Metují

491 470 566

13.07. a 14.07.

MUDr. Svatava Olšarová

Komenského 48, Nové MČsto nad
Metují

491 472 946

20.07. a 21.07.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 72, Nové MČsto nad
Metují

491 472 923

27.07. a 28.07.

MUDr. Jarmila
Podškubková

VČtrník 720 ýervený Kostelec

491 462 331

03.08. a 04.08.

MUDr. Radka Prouzová

Jugoslávská 33 Náchod

491 421 725

10.08.

MUDr. Jarmila VokĤrková

VČtrník 720, ýervený Kostelec

491 462 331

11.08.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, ýervený Kostelec

491 463 237

17.08.a 18.08

MUDr. Simona Ságlová
Ph.D.

ZŠ Malecí Nové MČsto nad Metují

491 520 373

24.08. a 25.08.

MUDr. JiĜí Sedláþek

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

31.08. a 01.09.

MUDr. Radmila
Sedláþková MSc

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

07.09. a 08.09.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 424 921

14.09. a 15.09.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké PoĜíþí

491 482 850
777 905 047

21.09. a 22.09.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké PoĜíþí

491 482 850

28.09. a 29.09.

MUDr. Jana ŠĢovíþková

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 423 748

PěEVZATO ODJINUD

V loĖském roce jsme zahájili cestování po þeských krajích, které jsou prohlášeny za chránČné
krajinné oblasti. Naposledy jsme navštívili Jeseníky, naši nejvČtší CHKO, dnes zavítáme do
ýeského ráje, naší nejstarší CHKO.
Byla vyhlášena v roce 1955. Dnes je tato krajina jedním ze symbolĤ naší zemČ a zdejší
chránČná krajinná oblast patĜí mezi nejnavštČvovanČjší. Najdeme zde nejen skalní mČsta
s mnoha vyhlídkami a kopce s rozhlednami, ale i hluboká údolí, rovinaté úseky s rybníky a
lesy, v nichž jsou rozesety nesþetné hrady a jejich zĜíceniny.
Výjimeþnost tČchto turisticky neobyþejnČ atraktivních oblastí tkví také v tom, že se jedná o
pískovcová mČsta rĤzného stáĜí. 5. prosince 2002 došlo k rozšíĜení ChránČné krajinné oblasti
ýeský ráj ze stávajících 92 km2 na 181,5 km2. K pĤvodnímu území CHKO pĜibyla ještČ
oblast Maloskalska, Kozákovska, Klokoþských skal, Prachovských skal a oblast mezi
KnČžmostem a Sobotkou. ChránČná krajinná oblast je tak tvoĜena tĜemi oddČlenými þástmi.
"Ráj" je nemožné vymezit nČjakými hranicemi. Již pĜi letmém pohledu do mapy vidíme
nejhustší síĢ turisticky znaþených cest. Systém turistického znaþení v ýeské republice je
dokonalý a mĤže být vzorem celému svČtu. ýeský ráj je v tomto smČru výstavním exponátem.

Potvrzením kouzla krajiny a její rĤznorodosti je nedávné vyhlášení této oblasti i prvním
geoparkem UNESCO v rámci ýeské republiky ( v roce 2005 ). Stalo se tak právČ díky mnoha
fenoménĤm krajiny, kde najdete nalezištČ drahých kamenĤ a dalších výjimeþných nerostĤ,
jsou tu zaniklé sopky a podmanivá zákoutí, kde se snoubí dávná historie s naší souþasností.
ýeský ráj je také domovem chránČných rostlin a živoþichĤ. Ve volné pĜírodČ bČžnČ potkáte
volavky, výra velkého, rorýse, þi krkavce, v jeskyních sídlí netopýĜi, v potocích narazíte na
raky, v lesích na muflony, srny nebo ježky.
KromČ kouzel pĜírody zde najdeme Ĝadu památek na naše pĜedky. Za návštČvu urþitČ stojí
hrad Frýdštejn, ležící 8 km od Turnova. Stojí na strmých, nepĜístupných skalách. Byl založen
ve druhé polovinČ 14. století pravdČpodobnČ pány z Bibrštejna. Na poþátku 15. století byl
hrad obléhán husity a ke konci 16. století se uvádí jako pustý. Hrad byl z þásti vytesán ve
skále, stísnČné prostory nutily stavitele k vytvoĜení patrové koncepce stavby. Obranu hradu
zajišĢovaly hradby, do nichž byla zapojena i velká kulatá vČž. Ta je dominantou Frýdštejna a
také nejlépe zachovalou þástí hradu. Byla vystavČna na nejvyšším skalisku tak, aby z ní bylo
možno obhlédnout široké okolí Maloskalska. VČž je asi 15 m vysoká a má 9 metrĤ v prĤmČru
s dvoumetrovou tloušĢkou zdiva. Jediný vchod byl v prvním patĜe asi 6 - 7 m nad úrovní
nádvoĜí. V podhradí stojí jednoduchá pískovcová kapliþka z roku 1823, postavená ve stylu
lidového baroka
Hrad Frýdštejn byl zĜístupnČn veĜejnosti v 90. letech minulého století. V souþasné dobČ je
hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn.

Odsud pak mĤžete pČšky pokraþovat po tzv. Zlaté stezce až na Malou Skálu, kde na vás þeká
zĜícenina dalšího hradu Vranov. Najdeme zde rĤzné pseudokrasové jevy a podivuhodnČ
rozeklané skalní hĜbety, jako napĜíklad Suché skály þi Vranovský hĜeben.
První zmínky o Malé Skále pocházejí z roku 1422, avšak její jižní þást vznikla jako
samostatná ves Vranové již koncem 14. století, kdy spolu s okolními osadami náležely k
dominikánskému klášteru v TurnovČ. Podle ní se jmenuje také skalní hrad Vranov, þasto
nazývaný též Skály nad Jizerou, který vyrostl na pískovcovém útesu nad pravým bĜehem Ĝeky
okolo roku 1425, tedy rok po zniþení turnovského kláštera husity. Lesy, louky, pole i skály
mČli tehdy v držení Valdštejnové. V roce 1802 koupil zdejší panství mikulášovický textilní
prĤmyslník František Zachariáš Römisch, který celé okolí promČnil v jedineþný pĜírodní park
a na troskách starého hradu vybudoval památník všem hrdinĤm, Pantheon, jemuž vévodí
novogotický letohrádek z roku 1826.





















K NEDċLNÍ KÁVċ

ěešení dnešní tajenky vám napoví, jakou hodnotu mají podle CH. C. Coltna
pĜátelství a zdraví.
Pravé pĜátelství je jako zdraví – jeho pravou hodnotu …..














ZADÁNO DċTEM

SPOJ BODY



LETNÍ TÁBORY 2013 www.decko–nachod.cz
27. 7. – 2. 8. 2013 - vodácký putovní tábor -- PěEKVAPENÍ
Vhodné pro dČti 8 – 18 let a pro rodiny s dČtmi od 2 let
Vhodnou Ĝeku pro tábor zvolíme tČsnČ pĜed odjezdem podle aktuální sjízdnosti. TáboĜení
pod stany, hry vodní i na suchu, návštČva památek, dobrá parta kamarádĤ - dČtí i vedoucích,
vodácký kĜest. Nauþíme jezdit na kanoi, kajaku þi raftu každého, podmínkou je umČt plavat.
Na lodích jedeme „na lehko“, zavazadla - doprovodné vozidlo. Info u Ing. Ludmily
Pohankové.
11. 8. – 18. 8. 2013 - výtvarný tábor – GALERIE STARÝCH MISTRģ
ve VižĖovČ u MezimČstí pro dČti od 7 do 15 let
Prázdninové dobrodružství s nejznámČjšími mistry výtvarného umČní, poznejte osobnČ
Picassa a zkuste být jako Leonardo. Více informací na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
26. 8. – 30. 8. 2013 - pĜímČstský tábor -- PRO NEZBEDY A NEZBEDNICE
Týden v pohybu a hrách na zahradČ a okolí Déþka, krmení zvíĜátek v TlapíkárnČ, míþové hry,
soutČže v lesní tČlocviþnČ, vodní bitva, trampolína, výlet, táborák a poslední noc pod širákem.
24. 8. – 31. 8. 2013 – pro tvoĜivá dČvþata taneþní tábor – HEJBNI KOSTROU
Taneþní tábor bude nabitý programem a celotáborovým tématem až po okraj. Letos
probudíme v každé kostiþce tČla cit k umČní naslouchat. ýeká nás klaunování, street dance a
mnoho dalších taneþních stylĤ, výroba z trendových materiálĤ, výtvarné umČní - malíĜská a
kreslíĜská technika, noþní a bojová hra, dobrodružný výlet a vše, co k táboru patĜí.
Bližší informace podá Mgr. Edita Pošeptá.

