BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V mČsíci bĜeznu 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobþané:

89 let
86 let
78 let
78 let
73 let
75 let
68 let
67 let
61 let

pan
paní
pan
paní
paní
pan
paní
pan
paní

SEDLÁýEK ZdenČk z Horních RybníkĤ
HANUŠOVÁ Jarmila z Konþin
KRÁL OldĜich z Horních RybníkĤ
VYHNÁLKOVÁ Irena z Konþin
HEJDOVÁ Iva z Horních RybníkĤ
HANUŠ Antonín z Horních RybníkĤ
HORNYCHOVÁ Ludmila ze Zábrodí
VOJTċCH Miroslav z Konþin
JIRÁSKOVÁ Jaroslava z Horních RybníkĤ

V mČsíci dubnu 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobþané:

85 let
76 let
73 let
72 let
67 let
67 let
62 let
62 let
61 let

pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní

MATċJOVIC JiĜí z Konþin
POLÁýEK Karel z Konþin
ŠPELDOVÁ Jana z Horních RybníkĤ
HANUŠOVÁ Anna z Horních RybníkĤ
TOMKOVÁ Danuška z Konþin
VOLHEJNOVÁ Drahoslava z Horních RybníkĤ
PÁSLER Josef z Konþin
VAJSAR Ivan z Konþin
BURDYCHOVÁ Marta ze Zábrodí

V mČsíci kvČtnu 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobþané:

85 let paní
84 let paní
81 let pan
75 let pan
70 let paní
69 let paní
66 let pan
65 let paní
63 let paní
60 let pan

SOUMAROVÁ Anna ze Zábrodí
MARTINOVÁ Ludmila z Konþin
HANUŠ Jaromír ze Zábrodí
PROUZA OldĜich ze Zábrodí
FEYGLOVÁ Marie ze Zábrodí
WOLFOVÁ Milada z Konþin
TOMEK Josef z Konþin
DLAUHOWESKÁ Jana ze Zábrodí
SUKOVÁ Mária z Horních RybníkĤ
ADÁMEK LudČk ze Zábrodí

PĜejeme všem hodnČ zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let!

PODċKOVÁNÍ:
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí za blahopĜání a jeho zástupcĤm za milou návštČvu a pČkné dárky
k mým narozeninám.
Jarmila Hanušová, Zábrodí-Konþiny
PĜed Vánocemi jsem byl poctČn milou návštČvou z obecního úĜadu, jmenovitČ paní Ducháþovou a
panem MatČjovicem. PĜišli mi smČle a pravdivČ pĜipomenout, jak ten þas pĜíšernČ letí. BlahopĜáli mi
k neuvČĜitelným osmdesátinám. PĜedali mi od obecního úĜadu velmi pČkné veršované pĜání
s podpisem pana Dlauhoweského, starosty obce, dále pugét voĖavých kvČtĤ a dárkový balíþek
s rĤznými pochutinami a dobrotami. Byl to zážitek pro mlsný jazýþek.
Za Vaše dárky a návštČvu moc dČkuji a pĜeji Vám všem splnČní úkolĤ a plánĤ pĜijatých v letošním
roce v rámci rozkvČtu naší obce.
Josef Maršík, Zábrodí
DČkuji pĜátelĤm, sousedĤm, zástupcĤm obecního úĜadu, rodinČ, ale také za ústní i písemná
blahopĜání k mým kulatým narozeninám.
DČkuji za nádherné kvČtiny a dárky. Všem patĜí velký dík a velká radost za pĜíjemné posezení.
PĜeji štČstí a zdraví i našim spoluobþanĤm.
VČra Bydžovská, Zábrodí
DČkuji obecnímu úĜadu a rodinČ za milá pĜání, kvČtinové a vČcné dárky k mým narozeninám.
ZdeĖka Lelková, Víska
DČkuji za blahopĜání, kvČtiny a dárky,které jsem dostal k narozeninám, jak obecnímu úĜadu tak
rodinČ.
ýestmír Feygl, Zábrodí
DČkuji Obecnímu úĜadu Zábrodí, pĜátelĤm a rodinČ za gratulace, kvČty a dárky k mým narozeninám.
Josef Burdych, Konþiny

3OiQLQYHVWLĀQtFKDNFtY  
Výstavba kanalizace v Horních Rybníkách - 2. þást – dokonþení.
-

-

Oprava chodníkĤ u HanušĤ v Zábrodí (realizace v pĜípadČ získání dotace z POV).
Vybudování nástupního ostrĤvku u Svaté Trojice v Horních Rybníkách.
Vybudování zpevnČné plochy ze zámkové dlažby mezi kabinami, tenisovým kurtem a
toaletami ve sportovním areálu Zábrodí.
Generální oprava hasiþské zbrojnice v Horních Rybníkách - 2. etapa-dokonþení.
Generální oprava autobusové zastávky v Zábrodí u knihovny.
Oprava vnČjšího pláštČ knihovny a hasiþské zbrojnice v Zábrodí.
Demolice domu zakoupeného od pana Škody a následný prodej stavebního pozemku.
Projekt vybudování mateĜské školy a obecních bytĤ - pĜíprava realizace projektu,
zamČĜení stávajícího stavu, studie možného využití, projekþní práce, stavební Ĝízení,
získání stavebního povolení, podání žádosti o dotaci na zateplení budovy a instalaci
tepelného þerpadla na MŽP, podání žádosti o dotaci na vybudování obecních bytĤ na
MMR,výbČrové Ĝízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace stavby.
Výsadba zelenČ a bČžné opravy obecních komunikací a dalšího majetku.
Jan Dlauhoweský





Obecní úĜad Zábrodí a pĜátelé cestování Vás srdeþnČ zvou na
XII. roþník cestopisných pĜednášek a setkání cestovatelĤ

Cestománie
Sobota 6. dubna 2013 od 16:00

Horní Rybníky
(budova obecního úĜadu)
Program:
od 16:00 Etiopie - spaghetti tour od severu k jihu (Petr Šupich)
Omán - za vĤní kadidla (Petr Ludvík)
od 18:00 Toskánsko - neznámá Maremma (pĜátelé cestování)
Turecko - cesty ve stínu minaretĤ (Dominik Zerzán)
od 19:30 Indonésie - za sedmero sopkami a devatero džunglemi (Pavel ýerný)
Velikonoþní ostrov - stĜípky z Pupku svČta (Iveta Raková)

Doprovodný program:
Divácká soutČž o atraktivní ceny
Obþerstvení s již tradiþní ochutnávkou exotické kuchynČ
Slack-line (volnČ k dispozici všem návštČvníkĤm)

Vstupné dobrovolné

VýtČžek z akce bude použit na úhradu školného a základních potĜeb 2 indických dČtí
(Vincetha a Daniela) v rámci charitního projektu Adopce na dálku
a novČ i na podporu StĜediska rané péþe TamTam Praha - poskytovateli sociální služby rané péþe pro
rodiny s dČtmi se závažným postižením sluchu

Akci podporují:
Silvagro, Shanti, LIGO, TF Press, Primátor, Knihkupectví KIWI, NorthFace, Agentura TAH

Milé maminky, babiþky, tetiþky…
Obecní úĜad Zábrodí Vás
u pĜíležitosti

MDŽ
a
DNE MATEK
srdeþnČ zve na malé posezení

dne 26. 4. 2013 od 18.00 hodin
ve velkém sále OÚ Zábrodí
bude pro Vás pĜipravena

„Módní pĜehlídka - napĜíþ stoletím“
PĜedvedeme Vám historii odívání v ýechách, a to již s modely šatĤ
od roku 1870 do doby nedávno minulé formou zábavné show.

Obþerstvení zajištČno.
Z dĤvodu pĜípravy obþerstvení prosíme o rezervace na tel.491 465 113 nebo
mailem na urad@zabrodi.cz.
Po ukonþení akce bude zajištČn rozvoz.

SrdeþnČ zveme všechny
obþany na
stavČní máje a slet þarodČjnic
30. dubna od 16.00 hodin na návsi pĜed
obecním úĜadem.
PĜijćte podpoĜit stavČþe máje a pobavit se pĜi veþerním pálení
þarodČjnic.
Jídlo a pití bude jako tradiþnČ pĜipraveno.

REJ ýARODċJNIC v 18,00 hodin
Pro malé þarodČjky a þarodČje jsou pĜipraveny zábavné hry a
soutČže.

Obecní úĜad Zábrodí ve spolupráci
s místními sbory dobrovolných hasiþĤ
vás zve na

DċTSKÝ DEN
který se bude konat v sobotu 1. þervna 2013 od 16.00 hodin
na místním fotbalovém hĜišti.


Aerobic
Cviþení bude v termínech: 2., 9., 15. a 24. dubna, vždy od
19,00 hodin v budovČ OÚ Zábrodí .

PĜípravka TJ SOKOL ZÁBRODÍ
Hrací dny na místním hĜišti v Zábrodí
Starší pĜípravka
Zábrodí - Velké PoĜíþí
Zábrodí - Náchod B

27 .4. od 15. 00 hod
30. 4. od 17. 00 hod

Mladší pĜípravka
V Zábrodí

20. 4. od 9.00 hod
11. 5. od 9.00 hod
26. 5. od 9.00 hod

PĜijćte povzbudit naše pĜípravky.
TJ Sokol Zábrodí poĜádá nábor fotbalistĤ
Chlapce a dČvþata pro starší pĜípravku: roþník, 2002, 2003, 2004
a mladší pĜípravku: roþník, 2005, 2006, 2007, 2008.
Prosíme, hlaste se na tel. þíslech: 603 783 637, nebo 603 779 023.
Od dubna, každou stĜedu a pátek, probíhá trénink na hĜišti v Zábrodí od
16.30 hodin.
Rádi Vás pĜivítáme v pČkném prostĜedí našeho sportovního areálu.

JARO 2013
Ruprechtice

Zábrodí

SO

06.04. 16:00

Zábrodí

Otovice

SO

13.04. 16:30

Zábrodí

V.PoĜíþí B

SO

27.04. 17:00

Zábrodí

Martínkovice

ST

01.05. 17:00

Stárkov

Zábrodí

SO

04.05. 17:00

Martínkovice

Zábrodí

SO

11.05. 16:00

Zábrodí

Ruprechtice

SO

25.05. 17:00

Otovice

Zábrodí

SO

01.06. 15:00

Zábrodí

Božanov

SO

08.06. 17:00
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RGKRGLQ


QDKĢLåWLY%


SoutČžit se bude v kategori:
0XçLDæHQ\
TČšíme se na Vaši úþast a
fanouškovskou podporu obou domácích sborĤ!!!

Obþerstvení po dobu akce zajištČno!!!


2%(&=É%52'Ì52.



'HPRJUDILHDVWDWLVWLNDREFH=iEURGtYURFH
=PďQ\YSUĪEďKXURNX
PěEHLED O ÚMRTÍCH
Dne
Jméno a pĜíjmení Rok narození

24.3.2012
7.5.2012
14.6.2012
7.11.2012

=GHĖND0DWČMRYLFRYi
-RVHI0RGĜDQVNê
$QWRQtQ6RXPDU
Mojmír Kopecký
Gertruda Drobníková

Celkem:

1934
1949
1919
1933
1922

Poslední adresa
.RQþLQ\
.RQþLQ\
=iEURGt
Horní Rybníky 47
Horní Rybníky 31

5 úmrtí

PěEHLED NAROZENÝCH DċTÍ
MČsíc/rok
Jméno
PĜíjmení

Adresa

%ĜH]HQ
ýHUYHQHF
6USHQ
6USHQ
6USHQ

+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
+RUQt5\EQtN\
=iEURGt
+RUQt5\EQtN\

Celkem:

(OLiã
=X]DQD
1HOD
%iUD
0LFKDHOD

)RUPDQ
ýHUPiNRYi
6PROtNRYi
%UDQGRYi
9HVHOi

5 dČtí

PěESTċHOVÁNÍ
Jméno a pĜíjmení

Rok
narození

Datum zmČny

1981
1980
2008
1966
1954
1941




12.9.2012
2.11.2012
2.11.2012

/XNiã%UDQGD
/XFLH%UDQGRYi
MatČj Branda
0LURVODY9RMWČFK
9UDWLVODY+RUQtþHN
Anna Horníþková

Staré bydlištČ

Nové bydlištČ

=iEURGt
=iEURGt
=iEURGt
Konþiny 69
=iEURGt
=iEURGt

=iEURGt
=iEURGt
=iEURGt
Konþiny 108
Horní Rybníky 35
Horní Rybníky 35

POýET PěESTċHOVANÍ: 6

ODSTċHOVALI SE
Rok
narození

Datum zmČny

7RPiã/RNYHQF

1958

30.1.2012

Konþiny 103

-DQ)LOOD

1935

27.12.2012

Horní Rybníky 189

0LFKDO+DQXã

1981

3.10.2012

Konþiny 125

/XFLHäćiUVNi
0DW\iãäćiUVNê

1988
2010

28.11.2012
28.11.2012

Horní Rybníky 40
Horní Rybníky 40

3DYHO+HSQDU

1984

12.12.2012

+RUQt5\EQtN\

Jméno

Staré bydlištČ

Nové bydlištČ
ýHUYHQê.RVWHOHF
*HQ.UDWRFKYtOD
7iERU6RILMVNi
+RVWLYLFH7RVNiQVNi
1iFKRG1D+DPUHFK
1iFKRG1D+DPUHFK
3ROLþND+RUQt3ĜHGPČVWt
%RĜLQ\

Poþet odstČhovaní: 6

PěEHLED O SĕATCÍCH
Dne

Rok
narození

1971
1971
1988
25.8.2012
1981
SĕATKY CELKEM : 2


Jména a pĜíjmení novomanželĤ
/DGD-DQtþNRYi 6iJQHURYi
Kamil Janíþek
/XFLH6iGRYVNi
äćiUVNê/XNiã



Místo
-

6RXVHGVNpSRVH]HQt
TradiþnČ se každým rokem
setkávají naši sousedé s pĜíjemnou
hudbou a známými lidmi.
Na sousedské posezení s tancem
a zábavným programem jsou srdeþnČ
zváni naši senioĜi, neboĢ se zde mohou
setkat a pohovoĜit si se známými
z druhého konce vesnice. JistČ mají
nČkdy možnost se pozdravit míjejíce se
v autČ, ale takto naživo je to urþitČ lepší.
Letos zábavný veþer zpĜíjemnila
hudba Juno se svojí sólistkou na housle.
Aþkoli kapela musela zvládnout kvĤli
nemoci jednoho svého þlena malý handycap v doprovodné hĜe i zpČvu, na náladČ v sále se to vĤbec
neodrazilo. Tanþilo se ostošest až do pozdních noþních hodin. Naši vitální senioĜi, kterým bychom mohli
závidČt jejich nasazení a elán, se ujali žezla hned v zaþátku a bez oddechu se toþili v kole se svými
manželkami a partnerkami.
Sólistka na housle – sleþna Nika zaujala všechny pĜítomné známými pĜednesovými melodiemi a
zaznČla v jejím podání i ústĜední melodie z filmu pro dČti Shrek – Aleluja.
Do slavnostnČ vyzdobeného sálu zavítal i pan kouzelník Miloš Malý z Náchoda, který se vČnoval
osazenstvu každého stolu zvlášĢ. Z jeho hbitých rukou i nápaditého repertoáru bylo patrno, že si nezavdá
v niþem s pĜedními kouzelníky ýR. Každého z nás dokázal nČþím pĜekvapit.
Markéta Švorcová a Martin KošĢálek vytvoĜili špiþkovČ sladČný taneþní pár. A bylo na co se
dívat! Pro všechny milovníky tance pĜedvedli ukázky standartních a latinsko – amerických tancĤ. Není
divu, že se jim daĜilo vychovávat i skvČlé mladé taneþníky, protože v nich dĜíme skuteþná krása a láska
k taneþnímu umČní. O nČ se s námi ve svých vstupech staþili podČlit.













'ďWVNìNDUQHYDO
Den po sousedské zábavČ 27. 1. se u nás konal dČtský karneval.
I když vlna chĜipek trochu poznamenala návštČvnost, program i
ceny pro dČti byly vyþerpány do poslední. Každý si s sebou domĤ
jistČ odnášel hezký pocit z pĜíjemnČ stráveného odpoledne i nČco
dobrého þi pČkného ze soutČží.
Pan kouzelník Miloš Malý, který nás poctil svou návštČvou, si
nelenoval a pĜedvádČl své zázraþné kousky s nastavitelným lanem a
mnoho dalších. PĜed oþima dČtí se lano rozdČlilo tu na dva kusy, tu
na tĜi a nakonec se opČt spojilo v jeden celistvý pevný kus bez uzlĤ
i jiných zádrhelĤ. To byla podívaná! Kouzlilo se s barviþkami na
poþkání v pohádkové obrázkové knížce i v pĜíbČhu o malém
káþátku. ýervené pČnové míþky se množily jako o závod v rukách
dobrovolníkĤ z Ĝad dČtí a našly se všude, kam pan kouzelník vztáhl
ruku. Kdo chtČl, mohl se nauþit kouzlit i s kartami. Zde šikovné ruce
pana kouzelníka nechaly zmizet karty pĜímo na stole pĜed oþima
žasnoucích dČtí. ZávČrem dostaly dČti pro radost pČkná umnČ
vytvoĜená nafukovací zvíĜátka.
Díky dobrovolníkĤm z Ĝad hasiþského sboru Horní Rybníky mČla
zábava pro dČti i pĜipravené soutČže ten správný odpich. Velitel SDH Jakub StĜeda vybíral a pouštČl
dČtem hezkou rytmickou hudbu, která nenechala chladnými ani pĜihlížející rodiþe. Jim upĜímnČ
dČkujeme, že se neváhali zapojit s námi do her i samotného tance. Díky jim projíždČla mašinka pod
mosty, houkala a vinula se sálem jako pestrobarevný had. Pochvalu zasluhují i obČ studentky Andrea
Boudová a Lada Drozdová, které dČti zaujaly taneþními sestavami a tanþily s nimi i v kroužcích na
parketu.
SoutČživá nálada vydržela dČtem až do samého závČru, kdy si koneþnČ mohly zasoutČžit ve hĜe o
poslední židliþku a tĜi nejpČknČjší ceny.
DČkujeme všem þlenĤm SDH Horní Rybníky, kteĜí vždy ochotnČ a rádi pomáhají pĜi soutČžích, dČti
povzbuzují a snaží se jim pomoci pĜi poþáteþním ostychu.







2EHFQt]DELMDĀND
Dne 16. února se na Zábrodí v hasiþské zbrojnici
konala 1. obecní zabijaþka.
ýtrnáct dní dopĜedu se plánovalo, uklízelo, vynášelo,
pĜenášelo, vytíralo, pulírovalo, shánČlo, pĜiváželo, aby se
mohla spustit akce pro obþany zatím ojedinČlá, ale zato
oþekávaná s nevšedním vzrušením. Každý si již od rána
mohl okusit dobroty z Ĝeznické dílny pĜítomných mistrĤ
ĜezníkĤ. A bylo vČru co ochutnávat!
Kdo jste se zúþastnili obecního hodování, jistČ mi dáte za pravdu , že
nabídka
byla
bohatá. Ovarová polévka, ovar, gulášek, peþené prejty, jaterniþky i kroupová jelítka a také pikantní
dršĢkovka. Všichni se mohli pokochat nejen pohledem, ale i vytĜíbenou chutí. Ukázkovému kvartetu
Ĝeznického umČní šéfovalo sehrané duo bratĜí Jaroslava a Rudolfa Rýdlových a solistĤ Jirky
Burdycha a Jana Dlauhoweského. PĜi pĜípravČ, prĤbČhu i závČreþném úklidu zaznČl symfonický
orchestr bratĜí SDH Zábrodí, který si v práci v niþem nezadal s mistry Ĝeznického Ĝemesla.
K pohodČ sobotního dne vyhrával pan harmonikáĜ Jaroslav Kubeþek
z ýerveného Kostelce a slavnostního zahájení se ujalo hned
v úvodu místní hudební tČleso pan OldĜich Hejda a Josef
Sekyra. Jejich srdeþný vstup pĜivítal všechny pĜíznivce
dobrého jídla, pití a sousedského poklábosení. Co jsme si
nestihli Ĝíci o sousedském posezení v lednu, mohli jsme
si vynahradit právČ pĜi této pĜíležitosti. PĜi hudbČ se
zĤstalo i veþer, kdy se hudební produkce ujal Petr
Forman se svou kytarou a vydržel zpívat spolu se všemi
dlouho do noci.
Dík všem, kteĜí pĜispČli k pohodČ pĜátelského posezení a
dobré náladČ. ZvláštČ pak všem ženám, které pĜispČly
k hodování u stolu svými peþenými sladkostmi, dobrotami,
zákusky, buchtami nejrĤznČjších náplní, chutí i techniky zpracování.
Díky obČtavosti dobrovolnic pĜi mytí nekoneþné haldy nádobí a pozorné obsluze mČlo vše ten
správný spád.









,9URĀQtN0DOpFHVWRPiQLH
SDH Zábrodí uspoĜádalo v sobotu 16. 3. již IV. roþník Malé
cestománie. V místnosti hasiþské zbrojnice v Zábrodí se sešli
milovníci pĜírody, trekingu a zájemci o cestování, aby shlédli
diashow o Alpách pana Romana KrejþiĜíka.
Prvním tématem byly rakouské dolomity – horský masiv TĜi
vČže, Malé a Velké Missuriino jezero, skalistý masiv a jezero
Sorratis a PČt vČží. Krása tČchto Sextenských dolomitĤ a horská
fauna uchvátila oko každého diváka. Nikomu též neušlo, že
jednotlivé zábČry jsou foceny s nevšedním zájmem a peþlivostí,
z témČĜ ideálních úhlĤ a ozvláštnČny citem pro detail. PČniþník,
rododendrony, lupiny, azalky, hoĜce, mák oranžový, mechy, lišejníky a mnoho dalších ,,drobností’’ neušly
bystrému objektivu pana KrejþiĜíka.
Seznámili jsme se i s historickými artefakty, kamennými zákopy a kruhovými pomníky z bojĤ 1.a 2.
svČtové války. Prošli jsme stezkami Monte Ferrata a Monte Piana.
Druhým tématem byla nejvyšší hora rakouských Alp Grossglockner vysoká 3798 m, ke které jsme se
pĜiblížili nejprve pohledem z Výšiny císaĜe Františka Josefa. Poté jsme se vydali na þtyĜdenní nároþnou
túru po ledovci na vrchol Grossglockneru. Zde jsme se ubytovali na horské chatČ StĦdlhĦtte a odtud
podnikli výstup na vrchol. Škoda, že se díky mlze neotevĜel dlouho oþekávaný pohled na ostatní masivy
hor. NicménČ poþasí bylo tak slušné, že po þásteþném sestupu se
znovu otevĜel výhled do kraje na majestátné horské velikány
vþetnČ Edelweisspittze – druhou nejvČtší horu Rakouska.
TĜetím tématem byly švýcarské Alpy, kde jsme pobyli þtyĜi až
pČt dní. Navštívili jsme Bernské Alpy, Rýnské vodopády,
Aletchský ledovec, Klein Matterhorn, mČsto Zermatt, jezero
Stellisse, vrchol Matterhornu, hory Lyskam a Monte Rosu, která
je nejvyšší horou Švýcarska.
Prezentace o Alpách v podání pana KrejþiĜíka a jeho partnerky
nám udČlala radost a stejnČ tak i následné posezení a povídání o
cestách pĜi kávČ a výborných zákuscích.

'ďWVNpORXWNRYpSĢHGVWDYHQt
V nedČli 17. 3. se konalo v sále OÚ Zábrodí pĜedstavení pro dČti
loutkového souboru Radost z ýerveného Kostelce.
DČti sledovaly se zatajeným dechem pĜíbČh rozpustilého Kašpárka,
který se se svým kamarádem dostal tentokrát pĜímo do zapeklité
situace. Musel vysvobodit z pekla sebe i svého kamaráda, což nebyla
vĤbec lehká vČc, a tak muselo dojít i na chytrost, šibalství a kouzla.

NAŠE KNIHOVNY
StĜípky ze zábrodské knihovny
V loĖském roce 2012 mČla zábrodská knihovna v evidenci 986 svazkĤ knižní beletrie. Z þasopisĤ
týdeník Tina, þtrnáctideník Doba seniorĤ a 2x roþnČ Rodným krajem. – Je to vlastivČdný sborník kraje
Aloise Jiráska, Boženy NČmcové a bratĜí ýapkĤ.
Knihovnu navštívilo 149 þtenáĜĤ, kteĜí si vypĤjþili 537 knih a þasopisĤ. Z tohoto poþtu vypĤjþených
knih mČla literatura krásná 305 titulĤ a literatura nauþná 94 výpĤjþek. ýasopisĤ bylo zapĤjþeno 138.
Dvakrát do mČsíce zajišĢuji výpĤjþky z þervenokostelecké knihovny na míru každému þtenáĜi, který o
tuto službu projeví zájem. Staþí uvést spisovatele a název knihy. Tato služba je mezi stálými þtenáĜi
velmi oblíbená. Knihovna je otevĜena každé pracovní pondČlí:
zimní období:
od 16.00 - 17.30 hod.
letní období
od 17.00 - 18.30 hod.
Knihy a þasopisy se zapĤjþují zdarma maximálnČ na dobu dvou mČsícĤ.
Stávajícím þtenáĜĤm dČkuji za pĜízeĖ a na pĜíchozí se tČší
Josef Maršík-knihovník

Zubní pohotovost
23.03. a 24.03.

MUDr. Helena Ansorgová

Sokolská 317, ýervený Kostelec

491 462 800

30.03. a 31.03.

MUDr. Renata ýábelková

JiĜího z PodČbrad 937, Hronov

491 482 911

01.04.

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

ZŠ Malecí Nové MČsto nad Metují

491 520 373

06.04. a 07.04.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10, Nové MČsto nad Metují

491 472 721

13.04. a 14.04.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

491 422 104

20.04. a 21.04.

MUDr. Blanka Hulánová

Smetanova 144, Nové MČsto nad Metují

491 428 502

27.04. a 28.04.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

01.05.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, ýervený Kostelec

491 463 237

04.05. a 05.05.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

08.05.

MUDr. Radka Prouzová

Jugoslávská 33 Náchod

491 421 725

11.05. a 12.05.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, BartoĖova, Náchod

491 421 604

18.05. a 19.05.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábĜeží 665, Náchod

491 431 104

25.05. a 26.05.

MUDr. Miroslava Jirmanová

Komenského 48, Nové MČsto nad Metují

491 472 947

01.06. a 02.06.

MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové MČsto nad Metují

491 472 721

08.06. a 09.06.

MUDr. Anna Klikarová

NámČstí ýSA 69, Hronov

491 482 700

15.06. a 16.06.

MUDr. Jan Klimek

ýeských bratĜí 407, Náchod

491 427 603

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

TĜíkrálová sbírka 2013
Vážení obyvatelé Horních RybníkĤ, Zábrodí a Konþin, dovolte mi, abych jménem Oblastní charity
ýervený Kostelec podČkovala všem, kteĜí jste pĜispČli, byĢ sebemenší þástkou, do TĜíkrálové sbírky.
Vaší štČdrosti si velice vážíme a jsme za ni vdČþni. ZároveĖ chci jmenovitČ podČkovat panu Michalu

VáĖovi a paní MarkétČ StĜedové, kteĜí vyšli s dČtmi a koledovali ve Vaší obci. Celkový výnos
v Zábrodí a na Konþinách byl 10 280,- Kþ.
JeštČ jednou dČkujeme a vČĜíme, že nám zachováte pĜízeĖ i pĜíští rok pĜi TKS 2014.
StejnČ jako v pĜedchozích letech i letos (už po dvanácté) vyšly do ulic našeho mČsta a okolních
vesnic skupinky tĜí (i více) králĤ, aby potČšily obyvatele koledou a vybraly do pokladniþek dary pro
Oblastní charitu v ýerveném Kostelci. Sbírky se zúþastnilo 59 skupinek. Po koledování se všichni
koledníci sešli v Háþku, kde odevzdali peníze a obþerstvili se gulášem a sladkou odmČnou. Celkem
se v ýerveném Kostelci a okolí (Olešnice, ýervená Hora, Stolín, Slatina, Boušín, Bohdašín, Horní
Rybníky a Zábrodí, Maršov u Úpice, Horní Radechová) vybralo 236 702 korun. Dále se pro Oblastní
charitu koledovalo v Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, BatĖovicích, Malých a Velkých SvatoĖovicích a
v Suchovršicích. (144 623,- Kþ), v JaromČĜi a okolních vesnicích (125 888,- Kþ) a v Hostinném a
okolí, kde pod Oblastní charitu ýervený Kostelec spadá místní peþovatelská služba. Zde se
vykoledovalo 89 503. Kþ, Celkový výnos (vþetnČ valut) byl 597 108,33 Kþ.
Koledníci v ulici 5. kvČtna byli mile pĜekvapeni, když na klice jednoho domu našli obálku, ve které
byl pĜíspČvek 100 korun, pĜání a prosba o nápis K+M+B na dveĜe.
Z vykoledovaných penČz se naší charitČ vrátí 65%, ty budou použity na obnovu technického
vybavení a nákup zdravotnického materiálu pro Hospic Anežky ýeské a ambulanci paliativní
medicíny, na materiální a zdravotnické vybavení Mobilního hospice Anežky ýeské, na obnovu a
údržbu domu s peþovatelskou službou, na dovybavení mateĜského centra a nákup výtvarných potĜeb
pro dČti. Výnos z JaromČĜe bude použit na obnovu a údržbu technického vybavení Domova sv. Josefa
v Žirþi a na nákup zdravotnického materiálu. Zbylých 35% použije Charita ýeská republika pro
celostátní projekty, pĜibližnČ 10% je urþeno pro humanitární pomoc v zahraniþí.
Peníze ze sbírky 2012 byly použity v Hospici Anežky ýeské na vylepšení komfortu pro pacienty,
byla obnovena podlahová krytina na chodbách a schodišti, bylo poĜízeno tČsnČní do oken na pokojích
pacientĤ, pro personál byly zakoupeny ochranné pracovní odČvy a pracovní obuv. Ze sbírky se
þásteþnČ (témČĜ 109 tisíc) pĜispČlo na zakoupení dvou automobilĤ pro terénní pracovníky
peþovatelské služby a mobilního hospice. Maminky a dČti v mateĜském centru se mohou tČšit
z nových hraþek a z nového vybavení (pĜebalovací pult, vČšáþky a laviþka s botníkem).
Všem dárcĤm dČkujeme za jejich štČdrost a vČĜíme, že nám zachovají pĜízeĖ i v pĜíštím roce.
V neposlední ĜadČ dČkujeme všem vedoucím skupinek i dČtem za jejich obČtavost a vČnovaný þas.
DċKUJEME
Mgr. Marcela Frýbová

Výsledky TKS
Oblast
ýervený Kostelec mČsto

2014

2013

2012

2011

102 121

111 196

111 557

Lhota

35 539

25 491

22 925

Horní Kostelec

25 033

15 290

21 052

ýervená Hora

11 652

12 135

12 614

Olešnice

16 975

14 726

16 309

8 345

8 432

7 698

Slatina a Boušín

10 005

10 425

11 025

Maršov u Úpice

5 512

4 827

5 706

Horní Rybníky

5 363

1 082

1 770

Horní Radechová

5 619

5 496

10 976

Bohdašín

5 621

4 812

5 110

Konþiny

4 917

5 239

4 922

Úpice

23 041

24 519

18 993

Velké SvatoĖovice

20 139

17 401

18 895

BatĖovice

14 719

14 912

16 001

Malé SvatoĖovice

26 948

28 586

30 434

6 873

7 088

4 361

RtynČ v Pokrkonoší

52 903

54 894

54 025

Hostinné a okolí

89 503

110 625

93 136

valuty

392,33

27,56

258,85

125 888

137 994

147 226

Stolín

Suchovršice

JaromČĜ a okolí

Spoleþenská pozvánka na kulturní akce v regionu:
NÁCHOD:
Út 26. 3. 2013
v 19.00 hodin

Václav NeckáĜ a Bacily
Koncert þeské legendy, divadlo Josefa ýížka Náchod

St 27. 3. 2013
v 17.00 hodin

ýtení v pohádkovém kĜesle
ýtení pro dČti z knížek Miloše Kratochvíla, spisovatele a patrona
knižního oddČlení pro dČti. MČstská knihovna

So 30. 3. 2013
v 15.00 hodin

O zlém þarodČji
Loutkové pĜedstavení , Sokolovna

So 6. 4. 2013
v 15.00 hodin

O chytré lišce
Loutkové pĜedstavení, Sokolovna

ýERVENÝ KOSTELEC:
Po 25.3. 2013
Pravda o BoženČ NČmcové
v 16.00 hodin
PĜednáška PaedDr. Karla ěeháka o životČ naší významné spisovatelky
bytostnČ spojené s mČstem a regionem. MČstská knihovna
So 6. 4. 2013
v 18.00 hodin

Koncert MČstské dech. hudby ke 150. výroþí založení orchestru
Výroþní koncert, vstupné 60 a 30 Kþ

NOVÉ MċSTO N.METUJÍ:
Út 26. 3. 2013
Island
v 18.00 hodin
PĜednáška Martiny Tomešové, MČstská knihovna
ýt 28.3. 2013
v 18.00 hodin

Etiopie
PĜednáška Viktora Gliera, MČstská knihovna

ýt 28.3. 2013
v 18.00 hodin

Na útČku, jevištní roadmovie,
Hrají Jana ŠtČpánková, Zlata Adamovská, sál Kina 70

Ne 31. 3. 2013
v 15.00 hodin

Lidová písniþka, na louce kytiþka
Pohádkové zpívání v KinČ 70

ýESKÁ SKALICE:
Pá 29. a So 30. 3. Velikonoþní výstava vláþkĤ, uvidíte i funkþní model nádraží v ýeské Skalici,
asistované jízdy na modulové železnici, kolejištČ.
Doprovodný program: foukání a barvení skla, malování kraslic, dílny…
Klubovna zahrádkáĜĤ
So 30. a Po 1.4.

Keramika a sklo, prodejní výstava užitkové keramiky, umČleckého skla,
sklenČných šperkĤ. RatiboĜice – barokní zámecké sklepení

MċSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ýÍŽKA V NÁCHODċ
BERÁNEK Náchod a. s.
uvádí v mČsíci DUBNU:
St 3. 4. 2013
v 19.00 hodin

ýeské klavírní kvinteto
Koncert ab. cyklu – skupina „K“, vstupné: 120, 100, 80 Kþ, pĜ. od 18. 3. 2013

ýt 4. 4. 2013
v 19.00 hodin

Kanada – Skalisté hory a Indiáni, diashow Ing. Vladimíra PrachaĜe
PĜednáškový sál mČstského divadla, vstupné: 60 Kþ, pĜ. od 18. 3. 2013
Kanada – Skalisté hory a Indián
Do pĜekrásné pĜírody hor, jezer a vodopádĤ, lesĤ plných medvČdĤ, losĤ a další zvČĜe
a na obĜady ýernonožcĤ, KríĤ a dalších indiánských kmenĤ v AlbertČ a Britské
Kolumbii nás zavede poutavé vyprávČní a fotografie Ing. Vladimíra PrachaĜe

Ne 7. 4. 2013
v 15.00 hodin

K. Herzinová: O dvanácti mČsíþkách
Mladá scéna Ústí nad Labem, vstupné: 60 Kþ, od 19. 3. 2013

St 10. 4. 2013

v 19.00 hodin

J. Murrell: JeštČrka na slunci, Divadlo v ěeznické, vstupné: 270, 250, 230 Kþ
Hrají: Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský, pĜ. od 19. 3. 2013

ýt 11. 4. 2013
v 8.30 hodin

Strakaté bajky, Divadlo Láryfáry, pĜedstavení pro školy,
Omezený poþet vstupenek v cenČ 40 Kþ, lze zakoupit pĜed pĜ. v pokladnČ divadla

ýt 11. 4. 2013
v 10.00 hodin

Kouzla a þáry tajemné Prahy, Divadlo Láryfáry, PĜedstavení pro školy
Omezený poþet vstupenek v cenČ 40 Kþ, lze zakoupit pĜed pĜ. v pokladnČ divadla

Pá 12. 4. 2013
v 19.00 hodin

BratĜi Ebenové
PoĜádá agentura Savage Company s. r. o., prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

Út 16. 4. 2013
v 19.00 hodin

Violoncellový recitál s filmovou vizualizací, Klenoty violoncel. Lit. XX. století
Jan Škrdlík – violoncello, Renata Ardaševová - klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“, vstupné: 120, 100, 80 Kþ, pĜ. od 25. 3. 2013

ýt 18. 4. 2013
v 19.00 hodin

B. Slade: Vzpomínky zĤstanou, Divadlo Ungelt
PĜedstavení ab. cyklu – skupina „A“, vstupné: 450, 430, 410 Kþ, pĜ. od 25. 3. 2013

Út 23. 4. 2013
v 19. 00 hodin

Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, vstupné: 260, 240, 220 Kþ
PĜedprodej od 25. 3. 2013

St. 24. 4. 2013
v 19.00 hodin

SvČt nikdy nebyl bez rĤží…LiterárnČ hudební veþer k 80. narozeninám A.Fetterse
Velký sál mČstského divadla, vstupné: 40 Kþ, pĜedprodej od 2. 4. 2013

PěEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaþním a cestovním centru na Kamenici v NáchodČ,
otevírací doba: pondČlí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, sobota 8.30 – 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
. VozíþkáĜi po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
Další akce v MČstském divadle Dr. Josefa ýížka:
Út 2. 4. 2013
Screamers
PĜedprodej vstupenek v ICC v NáchodČ
v 19.00 hodin
So 20. 4. 2013

Mistrovství republiky v benchpressu, poĜádá Lifting Thor Broumov

PěEVZATO ODJINUD
Jak a kdy se slaví katolické Velikonoce, je u
nás dostateþnČ známo, ale víte, jak tyto
svátky slaví v zemích, které vyznávají
pravoslavné kĜesĢanství. Velikonoce se zde
sice konají vČtšinou v jiném termínu, ale
rozhodnČ nemají menší význam, ba naopak.
Výpoþet pravoslavných Velikonoc
ěeklo by se, že stejnČ jako vánoþní svátky
budou i Velikonoce v pravoslavné církvi nazývány Pascha, slaveny se tĜináctidenním
zpoždČním. Bohužel to není tak jednoduché. Pravoslavná církev není jednotná, co se
používání Juliánského þi Gregoriánského kalendáĜe týþe, proto napĜíklad Vánoce jsou
v Rusku slaveny dle Juliánského kalendáĜe 7. ledna, ěekové slaví podle Gregoriánského
kalendáĜe již 25. prosince. NaštČstí Velikonoce slaví všichni pravoslavní jednotnČ, pĜesto
jejich výpoþet není snadný. Pravoslavní mohou slavit buć zároveĖ s námi, ale též
s jednotýdenním, ale i se zpoždČním více týdnĤ. Pascha se totiž neĜídí fázemi mČsíce,
nýbrž židovským svátkem Pesach. Na nikajském koncilu roku 325 bylo dohodnuto, že
pravoslavné Velikonoce se smí konat až po tomto svátku.
Kde všude se slaví pravoslavné Velikonoce
Pravoslavné Velikonoce se slaví napĜíklad v ěecku, v Rumunsku þi na UkrajinČ.
Jak je tomu na UkrajinČ?
Na Bílou sobotu se upeþe slavnostní pokrm zvaný paska. Nasládlé tČsto, podobné
vánoþkovému, se peþe ve speciální formČ. V nedČli ráno se vaĜí a poté odchází do kostela.
Lidé s sebou berou speciální košík, ve kterém mají pasku, svíþku, trochu vína, vajíþka,
trochu másla a tvarohu. V kostele si košík s potravinami nechají posvČtit. Poté se odchází
domĤ a rodina se sejde u slavnostního obČda. Nadále se slaví až do úterý, vaĜí se holubce,
pĜipravuje se bramborový salát. KmotĜi chodí obdarovávat vajíþky a drobnými dárky své
kmotĜence.
Jak je tomu v ěecku?
V ěecku žije celkem 90% vČĜících. Ti ortodoxní dodržují velmi pĜísný pĤst, 40 dní pĜed
jarními svátky nesmí konzumovat maso, sýry, vejce a mléko. Již celý pašijový týden je
ve znamení mší, které vrcholí na Velký pátek, kdy je z kostelĤ symbolicky vynášeno
Kristovo tČlo. O sobotní pĤlnoci se pak koná velkolepá mše na znamení Zmrtvýchvstání.
Od té chvíle konþí liturgická þást svátkĤ a lidé se oddávají lidovým veselicím.
V ěecku je sváteþním jídlem tČchto dní jehnČþí peþenČ a polévka z jehnČþích vnitĜností,
u stolu se scházejí celé klany. ýervenČ nabarvená velikonoþní vajíþka si lidé vymČĖují

ze soboty na nedČli. Také hrají hru spoþívající v Ģukání špiþek vajíþek o sebe. ýí vajíþko
se nerozbije, ten mĤže poþítat s celým rokem plným štČstí.
Jak je tomu v Rumunsku?
Rumuni slaví tak zvané Paste. StejnČ jako v ěecku pravovČrní obyvatelé Rumunska
dodržují dlouhý pĤst. StejnČ jako na UkrajinČ je i tady zvykem péci pasku. Na Velký pátek
se zaþíná s pĜípravou malovaných vajíþek, v nČkterých domácnostech se taktéž vykuĜují
domy, aby se od stavení daleko držel všemožný hmyz. Veþer pĜi bohoslužbČ vČĜící uctívají
kĜíž s ukĜižovaným Kristem. Velikonoþní bohoslužby se vedou až do následujícího úterý.
V Rumunsku je tradicí oĢukávání vajíþek a Ĝíká si, že ti, kteĜí se bČhem Velikonoc nesešli
a vajíþkem si neĢukli, se již po smrti nesejdou.

Navštíví nás zakrátko
malé žluté kuĜátko,
Velikonoce nám všem nese,
no tak, lidi, radujme se,
svátky jara pĜichází,
aĢ pohoda je provází…

Velikonoþní koledy
Už je tady jaro,
Ale že to dalo!
Zajíc hopsá k lesíþku
A nese si krasliþku.
U totoka rostou vrby,
Zajíc Zaza už se zubí.
Ale jejda, co mu chybí?
Vypadly mu velké zuby!
Našel je až u Hospody,
Hody hody doprovody.

Na tu kvČtnou nedČli,
Máme velké právo,
MĤžeme vám našlehat,
To vám bylo zdrávo!
Nebojte se kluci líta,
VždyĢ jste hoši chrabĜí,
PopĜejem Vám s výplatou,
AĢ se vám vše zdaĜí!
E.L.

E.L.

PĜejeme vám pohodové Velikonoce a bohatou pomlázku!

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Konþiny 111
549 41 ýervený Kostelec
IýO: 48171158

www.odimpro.com

õ
*2D a 3D laserové dČlení plechĤ – dvČ laserová centra Traumatic
*svaĜování kovĤ vþ. nerezu a hliníku *ohraĖování, lisování
StĜ. Zábrodí – Konþiny: tel. 491 445 236, mobil: 606 630 111 ing. KuĜátko Miloš
fax: 491 445 217
e-mail: manager.kovo@odimpro.com
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StĜ. Zábrodí - Konþiny : tel. 491 445 222, fax: 491 445 223, mobil: 607 705 464
Pásler Josef
e-mail: autoservis@odimpro.com

āâæÀ õǡÀ
StĜ.. Zábrodí - Konþiny : tel 491 445 222, fax: 491 445 223, mobil: 606 630 110 p. Pásler JiĜí
e-mail: tachografy@odimpro.com
À
* T 815 – kontejner *Avia - plošina vysokozdvih *V3S s rukou
* Iveco 6,3 t , *Fiat Scudo 1 t , *Fiat Ducato 1,5 t,
*vysokozdvižný vozík *þelní nakladaþ Merlo
StĜ.. Zábrodí - Konþiny : tel 491 445 222, fax: 491 445 223, mobil: 734 233 059 p. Poláþek Karel
e-mail: doprava@odimpro.com
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StĜ. Zábrodí - Konþiny : tel. 491 445 222, fax: 491 445 223, mobil: 734 233 059 p. Poláþek Karel
Ǧǣ ʹ̷ǤǦǤ 


* interéry, výroba kuchyní, skĜíní, kancel. nábytku, oken, obložení stČn a parapetĤ apod.
* renovace nábytku, oken a dveĜí vþ. návrhĤ v 3D projekci
* tesaĜské a pokrývaþské práce práce
* výroba palet, dĜevČných regálĤ a dĜevČných obalĤ
StĜ. Zábrodí, Konþiny : tel. 491 465 633, fax: 491 445 223 p. Hájek Vladimír
e-mail: drevovyroba@odimpro.com




* nákup kulatiny * prodej Ĝeziva, palivového dĜíví a pilin * výroba lešeĖových podlážek a
dĜevČných palet * poĜez kulatiny *doprava Ĝeziva * impregnace Ĝeziva
StĜ. Horní Rybníky : tel. i fax: 491 462 584, mobil: 724 984 591 p. Kult Filip
e-mail: pila@odimpro.com
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e-amil: info@odimpro.com
* stĜ. Zábrodí - Konþiny, tel: 491 445 225
otevírací doba: PO - SO 6,00 - 18,00 hod
NE
7,00 - 17,00 hod
též prodej krmiv pro hospodáĜská zvíĜata, drĤbČž, psy a koþky, prodej zahradnických substrátĤ

* stĜ. Olešnice, tel: 725 552 717
otevírací doba: PO - SO 6,00 - 18,00 hod
NE
7,00 - 17,00 hod
též prodej krmiv pro hospodáĜská zvíĜata, drĤbež, psy a koþky, prodej zahradnických substrátĤ

* stĜ. Spy u Nového MČsta n. Met., tel: 491 470 032
otevírací doba:

PO – NE 6,00 - 19,30 hod
shop - kiosek

Vedoucí – sídlo Zábrodí - Konþiny, tel. 491 445 202, fax: 491 445 201,
mobil: 723 542 984 p. Kozáková Hana

ýý ³ÀÀ ÒõÀâ
StĜ. ýervená Hora: tel. : 491 463 487, fax. 491 445 201, mobil: 602 466 631 Ing. Vít Schwarz
e-mail: verejne.zakazky@odimpro.com
Ò Àâ
* nákup a prodej obilí, Ĝepky a maku * prodej sojových a Ĝepkových pokrutin
*posklizĖová úprava máku a jiných drobných semen
StĜ. Vrchoviny : fax: 491 445 201, mobil: 723 542 984 p. Kozáková Hana
e-mail: info@odimpro.com
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StĜ. Zábrodí - Konþiny : tel. 491 445 208, fax: 491 445 223, mobil: 723 122 553
ing. Drapaþ Stanislav

e-mail: drapac@odimpro.com

 «ï«À ǣ
Navita a.s.
nákup a prodej brambor, jejich balení nebo loupání
Olešnice u ýerveného Kostelce: tel.i fax: 491 461 258 ing. Pasler Petr
e-mail: navita@navita.cz

«À
Správa družstva Zábrodí - Konþiny: tel. : 491 445 202, fax: 491 445 201 p. Formanová Olga
e-mail : sekretariat@odimpro.com

K NEDċLNÍ KÁVċ


A ještČ malý pĜídavek v podobČ velikonoþních pranostik:
Je-li Zelený þtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý dČlá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hĜmí, na poli se urodí.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létČ nouze o vodu.
Na velikonoce jasno, bude laciné máslo.
Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší.
Omrzne-li na Velký pátek stromový kvČt, neurodí se ovoce.
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Pomoz najít zajíþkovi cestu ke košíþku s kraslicemi:








    
Jenom dva beránci mají rohy, šátek a rolniþku.







AKCE PRO VEěEJNOST – DÉýKO NÁCHOD
•

do konce dubna probíhá v budovČ Déþka výstava Z POHÁDKY DO POHÁDKY - Na Ukrajinu a zase zpátky
- ilustrace ukrajinských pohádek dČtmi z MŠ a ZŠ (Náchod a okolí)
- návštČvníci se mohou zúþastnit ankety a hlasovat pro nČkterý z obrázkĤ

• pondČlí 30. dubna od 15.00 hodin - ýARODċJNIýKY
tradiþní þarodČjný program na zahradČ Déþka pro dČti i jejich rodiþe

AKCE MC MACÍýEK

þtvrtek 11. dubna od 16:30 – PĜednáška PhDr. ZdeĖky Rejtharové - OBDOBÍ VZDORU
A NÁSTUP DO MATEěSKÉ ŠKOLY

OTEVěENÝ KLUB HNÍZDO A ICM PRO MLÁDEŽ
• pondČlí 8. dubna od 15 hodin – turnaj v OSMISMċRKÁCH - trávíte þas luštČním osmismČrek?

pĜipravili jsme si pro vás turnaj, kde své zdatnosti mĤžete pĜedvést.
• pondČlí 8. dubna od 19 hodin – FÉROVÁ KÁVIýKA A ýAJ - pĜijćte poznat svČt FAIR TRADE
• úterý 16. dubna od 15 hodin – VYRÁBċNÍ STÍNIDEL - Pro šikovné ruþiþky máme pĜipravenou dílnu,

kde spoleþnČ budeme tvoĜit stínidla. PĜijćte se námi inspirovat.
• þtvrtek 18. dubna od 15 hodin – turnaj ve hĜe BLOKUS - pĜijćte si zahrát strategickou hru Blokus.

Pokud jí neznáte, rádi Vás s ní seznámíme.
• stĜeda 24. dubna od 15 hodin – LOGICKÝ TURNAJ – pĜijćte si vyzkoušet své logické myšlení,

protáhnout mozkové závity a navíc si i zasoutČžit o chutné ceny.

• pátek 24. dubna od 15 hodin – Turnaj v BOWLINGU - Baví vás bowling ? PĜijćte si zahrát k nám

do klubu a porazit své pĜátelé v turnaji v bowlingu na x-boxu

VÍKENDOVÉ AKCE
-

víkend 12. - 14. dubna – VÍKEND HER
Tradiþní víkend her pro mládež, instruktory a vedoucí od 14 let. Víkend plný rĤzných
pĜevážnČ nových her a herních programĤ pro každou pĜíležitost; bojovky v pĜírodČ,
v budovČ, tvoĜivé, kolektivní þi i speciálnČ zamČĜené programy, aktivity na spolupráci a
komunikaci, blok na vytváĜení vlastních her, þi obmČĖování her pro rĤzné skupiny dČtí,
jejich pravidla a zásady bezpeþnosti. TZ VižĖov u MezimČstí. TČší se Gerd s týmem
vedoucích
Víkend 19. - 21. dubna - ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBORģ A
POBYTOVÝCH AKCÍ



