ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – BŘEZEN 2018
Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,

Zábrodský zpravodaj k Vám přichází s první-

cestovatelů „CESTOMÁNII“, „Stavění máje

mi jarními dny. Zimní počasí definitivně končí, i když zima by se nejraději vrátila. V lednu se nám už mohlo zdát, že zima nebude, ale

a pálení čarodějnic“, „Dětském dnu“ spojeném s „Traktoriádou“ a v neposlední řadě tu
bude i oslava 120. výročí založení SDH

konec února nám ukázal, jak vypadají opravdové mrazy. I teď se nemůžeme dočkat tep-

v Zábrodí. Na všech akcích se schází skoro
celá vesnice. To je nejlepším oceněním pro

lých jarních dnů a zdá se, že snad ani nepřijdou. Chladné počasí venku nás neodradilo od

organizátory, všechny pomocníky, dobrovolníky, podporovatele a sponzory. Přejeme Vám

účasti na společenských akcích „Sousedském

příjemné jaro spojené nejen s prací, ale i zá-

posezení“, „6. obecní zabíjačce“ a „Dni ma-

bavou.

tek“, děti si pohrály na „Dětském karnevalu“.
Do konce června se ještě uvidíme na setkání

.

Obecní úřad
V Zábrodí 29.března 2018
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 19.2.2018
Starosta zahájil v 19,10 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a konstatoval,
že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek. V souladu s jednacím
řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem
jednání, kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod č.3) Podání žádosti o dotaci POV a nechal o něm
hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Jirková, Volhejn Pavel
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva Lokvencová, Jiří
Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zpráva o hospodaření obce k 31. 1. 2018
Termíny akcí pro rok 2018 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Podání žádosti o dotaci z POV
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 1. 2018
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.1.2018.
Příjmy 731 748,11 Kč, výdaje 168 112,57 Kč.
Stavy na účtech k 31.1.2018: ZBÚ 7 789 939,27 Kč, ČNB 445 838,34 Kč.
Účty celkem 7 935 777,61 Kč
V lednu bylo provedeno rozpočtové opatření č.1.
Dotace na volby 22 981,-Kč.
Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 7 700,-Kč.
V únoru bylo provedeno rozpočtové opatření č.2.
Dotace z KÚKHK pro MŠ Horní Rybníky 95 620,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.1 a 2.
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2. Termíny akcí pro rok 2018 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Termíny akcí - stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší než stanoví zákon, nebo žádnou. Viz příloha
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2018 k OZVč.3/2017, o nočním klidu.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/19/2/2018 bylo schváleno

3. Podání žádosti o dotaci z POV
Podáme žádost o dotaci z POV na opravu chodníku Brodský.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci z POV na akci „Stavební úpravy chodníku – hráz rybníku Brodský, Zábrodí“.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/19/2/2018 bylo schváleno

4. Různé
•
•
•
•
•

Dětský karneval
Den Matek
Cestománie
Stavění máje a čaredejnice
Traktoriáda - Den dětí

10. 3. 2018
23. 3. 2018
7. 4. 2018
30. 4. 2018
2. 6. 2018

V sobotu zabíjačka začíná v 9,30h. Předem děkuji všem, kteří se na její přípravě podílejí.
5. Diskuse
Akce na hřišti – do kolika mohou být?
Akce pořádané obcí jsou ve vyhlášce, kde výjimku schvaluje ZO.
Pokud si někdo hřiště pronajme na akci, podepisuje, že je seznámen s nočním klidem od
22,00hodin.
6. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,55 hodin.

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 19. 2. 2018 Burdychová Drahomíra

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Oznámení
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Mateřská škola Horní Rybníky
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Společenská kronika
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
78 let paní Jana Špeldová Horních Rybníků
72 let paní Danuška Tomková z Končin
72 let paní Drahoslava Volhejnová z Horních Rybníků
67 let pan Josef Pásler z Končin
67 let pan Ivan Vajsar z Končin
66 let paní Marta Burdychová ze Zábrodí
63 let pan Miroslav Sedláček z Horních Rybníků
61 let pan Jiří Škoda ze Zábrodí
61 let pan Petr Šeda z Horních Rybníků

V měsíci květnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
90 let paní Anna Soumarová ze Zábrodí
89 let paní Ludmila Martinová z Končin
80 let pan Oldřich Prouza ze Zábrodí
75 let paní Marie Feyglová ze Zábrodí
74 let paní Milada Wolfová z Končin
71 let pan Josef Tomek z Končin
70 let paní Jana Dlauhoweská ze Zábrodí
68 let paní Mária Suková z Horních Rybníků
65 let pan Luděk Adámkek ze Zábrodí
64 let paní Ladislav Jiroušek z Horních Rybníků
64 let paní Hana Prouzová z Horních Rybníků
64 let pan pan Miloš Forman z Končin
63 let paní Marcela Veselá z Horních Rybníků

V měsíci červnu své narozeniny tito spoluobčané:
83 let pan Jan Filla z Horních Rybníků
81 let paní Libuše Machová ze Zábrodí
73 let paní Božena Vojtěchová z Končin
71 let paní Ladislav Jirka z Končin
68 let pan Břetislav Řehák z Horních Rybníků
62 let paní Jarmila Laštovičková z Končin
61 let paní Milena Semeráková z Končin

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Poděkování
Srdečně děkuji zástupcům obecního úřadu za milou
návštěvu, Obecnímu úřadu za dárky a květiny
k mým půlkulatým narozeninám. Děkuji též sousedům za návštěvu a podarování a všem, kteří mi
gratulovali osobně či telefonicky . Největší překvapení mi připravila rodina , která mi zajistila oslavu
v restauraci U Prouzů a ještě doma. Díky všem za
návštěvu a podarování.
Věra Bydžovská

Chtěla by touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za věcný dar a blahopřání k mému životnímu
jubileu, zástupcům Gabriele Jirkové a Petru
Habrovi za milou návštěvu. Eliška Hepnarová,
Zábrodí 11

Sousedské posezení 27. ledna 2018
V sobotu 27. ledna jsme se po roce mohli od devatenácti hodin opět zúčastnit „sousedského posezení“. Všichni zájemci z naší rozsáhlé obce mohli
k dopravě na místo konání využít svoz „školkovým
mikrobusem“. Stejným způsobem byla samozřejmě
zajištěna i doprava zpět domů. Každý se mohl bez
starosti o cestu tam a zpět dobře bavit. V souladu
s tradicí naši starší spoluobčané dostali poukaz na
nákup v lékárně, lístečky na občerstvení a
v neposlední řadě dostaly ženy krásnou růži. Sál byl
letos plný, chřipka nás ještě nezastihla. Zúčastnily
se jak generace mladých tak i nejstarších. Zábavu
zahájil krátkým proslovem pan starosta Jan Dlauhoweský s přáním pěkné zábavy všem zúčastněným.
K tanci hrála celý večer skupina JUNOs repertoárem,
který uspokojil nejen mladé, ale i ty starší.
Sousedské povídání a setkávání zpestřil doprovodný program. „Kóči ze Sudet“, soubor mladých děvčat a chlapců, předvedl pěkná taneční čísla. Potom
se už začalo roznášet občerstvení jako vždy bezvadně připravené a v množství, které se skoro nedalo sníst, přesto na talířích téměř nic nezbylo. Následovala ještě káva a dortíky. Celá akce skončila
po půlnoci.

Jak a kdy vzniklo sousedské posezení? V naší kronice najdeme první zmínku z roku 1974, kdy se 29.
listopadu konala v Jednotě u Prouzů 1. beseda
s důchodci. Po vystoupení mládeže uspořádal
obecní kronikář p. Bydžovský besedu nad kronikou
s porovnáním rozdílů mezi dneškem a dřívějšími
časy. Potom následovala zábava při hudbě harmonikářky. Účast činila asi 70 občanů. Druhá beseda
s důchodci se konala se stejným programem na
stejném místě 29. listopadu 1975. Tentokrát s důrazem na 30. výročí osvobození sovětskou armádou.
Většina ze šedesáti zúčastněných prožila tuto dobu
osobně a jejich vzpomínky byly stále živé. Toto setkání bylo poznamenáno dopravní nehodou při rozvozu účastníků po obci. Řidič vozu s pasažéry nedal
přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po hlavní silnici
a obě vozidla se srazila. Nové auto pro dopravu dětí
ze školky bylo poškozeno a muselo do opravy. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Tyto akce byly zprvu
vyhrazeny pouze pro důchodce, po roce 1989 se
postupně staly příležitostí k setkání pro občany naší
obce každého věku.
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Zabíjačka 24. února 2018
Zatímco do konce osmdesátých let dvacátého století
byl domácí chov prasat pro mnoho obyvatel naší vesnice zcela běžnou záležitostí, v posledních letech je
chová doma jen málokdo.
V dřívějších dobách představovalo prase možnost, jak
zužitkovat vlastní plodiny vypěstované na záhumenkách. Brambory, obilí a řepu bylo možné přetransformovat na maso. Kvalita takového masa a jeho
chuť ve srovnání s masem z tehdejších průmyslových

chovů byla neporovnatelná. Zabíjačkové produkty se
v domácí kvalitě nedaly koupit a i dnes je dostaneme
spíše jen výjimečně. Kdo zažil pravou domácí zabíjačku, ví dobře, o čem se zde píše. Snad proto je naše
obecní zabíjačka tak oblíbená.
Příprava začíná už ve čtvrtek. Hasičská zbrojnice
v Zábrodí se musí „přestavět“ na pohostinské zařízení.
Je třeba zřídit výčep piva a dalších nápojů. Přivézt
zásoby nápojů, chleba, zákusků, koření a další po-
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třebné věci. Na přípravě se podílí muži z SDH Zábrodí
a SDH Horní Rybníky a také jejich manželky, členové
zastupitelstva, řezníci a další pomocníci. Letos bylo
třeba tři a půl prasete, 7 sudů piva, 52 bochníků chleba, zásoby domácích koláčů a sladkých zákusků. Více
než 40 lidí spolupracovalo na tom, abychom v sobotu
v deset hodin dopoledne mohli přijít na ovar, kroupy,
prejt, tlačenku a jitrnice. Zabíjačkové pochoutky se
začaly chystat v pátek odpoledne, poslední jitrnice se
vařily po šestnácté hodině v sobotu odpoledne. Od
rána hráli dva harmonikáři a hráč na vozembouch
v čele s Oldou Hejdou. Dopoledne příjemně uběhlo

při jídle, poslechu písniček, vzorné obsluze a donášce
postupně připravovaných lahůdek. Děvčata na stoly
doplňovala sladké koláče a zákusky, aby lépe trávilo.
Odpoledne bylo stejně rušné jako dopoledne. Hosté
se vystřídali, harmonikáře vystřídal Tibor Žida s Martou Balášovou a Lovesongorchestra. Někteří dopolední návštěvníci se vrátili na večerní zábavu, která se
protáhla až k půlnoci. Je třeba poděkovat všem pomocníkům, ženám, které napekly koláče, sponzorům,
kteří dali prasata a podpořili akci, a vůbec všem, kteří
se zasloužili o příjemný zážitek pro všechny přítomné.

Akci podpořili: AG Horní Rybníky, Pivovar Bernard, Hospoda u Prouzů, Josef Tomek, Ladislav Jirka.
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Dětský karneval 10. března 2018
Děti se opět po roce mohly i s rodiči pobavit při
karnevalu a reji masek uspořádaném 10. března
obecním úřadem. Při vstupu dostaly děti létající
balónek. Ve vyzdobeném sále obecního úřadu na
ně čekala malá kapela s hudbou a soutěžemi.
V předsálí našly občerstvení: dortíky, nápoje a další,
naproti Catering ERIKA nabízel popcorn, cukrovou
vatu, svítící a nafukovací hračky. Po třetí hodině
kapela rozjela program a soutěže, kterých se děti

aktivně účastnily. V předsálí hasiči připravili pro děti
jednoduchou překážkovou dráhu s prolézacím tunelem. Děti projevily svou hravost a prolézání tunelem si opravdu užívaly, před vchodem do něj se
tvořila chvílemi fronta. Každý úspěch byl odměněn
malým dárkem nebo pamlskem. Děti měly různé
tradiční i netradiční masky, připojené fotografie
poslouží lépe než jakýkoli popis. Akce se zúčastnilo
asi dvacet pět masek.
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Den matek a Mezinárodní den žen 23. března 2018
Setkání našich žen se letos konalo v poněkud dřívějším termínu než v minulých letech. Byl zajištěn
svoz z celého Zábrodí obecním mikrobusem
s panem Volhejnem. Všechny příchozí dámy dostaly
u vchodu růži s přáním dobré zábavy. Obsluha byla
zajištěna pánským týmem s několika výjimkami:
paní Drahou a učitelkami Petrou, Kristýnou a Janou
z mateřské školy, které měly na starosti vystoupení

dětí s názvem „O zvířátkách, jak šla do světa“. Dětské představení zhlédla řada tatínků, kteří po skončení odvedli děti domů, aby si maminky mohly
v klidu užít pěkný večer. Pánové roznesli večeře a
mohlo následovat vystoupení divadelního spolku
SPONA ze Suchého dolu, které všechny rozesmálo a
navodilo dobrou náladu. Potom následovala volná
zábava, která se protáhla až k půlnoci.
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Pozvánky
Obecní úřad Vás zve na akce:

Pondělí 30.dubna

Stavění Máje před obecním úřadem
16:00 před obecním úřadem
Přijďte podpořit stavitele Máje.

Rej čarodějnic
18:00 na fotbalovém hřišti
Pro malé čarodějky zábavné hry a soutěže.
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.

Sobota 2.června

Dětský den a traktoriáda
Zábavné odpoledne plné soutěží pro malé i velké holky a kluky.
Občerstvení zajištěno.
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Kultura v Červeném Kostelci

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
Vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají např. až na podzim, lze zakoupit již nyní v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.
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TJ Sokol Zábrodí - fotbal
Mládež
V zimní přestávce si náš oddíl pronajal
tělocvičnu v Dolní Radechové, kde trénujeme každé pondělí a úterý. Také jsme se
zúčastnili halového turnaje pro předpřípravku ve Velké Jesenici, kde nastoupil i
nejmladší hráč K. Bureš. Všichni účastníci
turnaje si odvezli krásné poháry. Mladší
přípravka se zúčastnila turnajů v Červeném Kostelci a v Náchodě. V prvním z nich
náš oddíl skončil na pěkném 6. místě. Druhý turnaj se nám moc nevydařil a skončili
jsme poslední, ale musím dodat, že jsme

hráli proti týmům, které většinou hrají
krajské soutěže. Starší přípravka hrála první turnaj v Jaroměři, kde jsme skončili na
8. místě. V druhém turnaji v Červeném
Kostelci jsme skončili na 6. místě. Na třetí
turnaj do Červeného Kostelce jsme se přihlásili společně s Velkou Jesenicí a obsadili
jsme pěkné 3. místo.
V jarní části začneme opět trénovat venku,
a to první týden v dubnu vždy ve středu a v
pátek od 17.00. Znovu také začnou víkendové soutěže.

Muži
Během zimní přestávky trénují muži každý
čtvrtek na Plhově v Náchodě a v neděli
chodíme do tělocvičny v Červeném Kostelci na trénink fyzické kondice. Soutěž začínáme 25. března zápasem s Machovem na
UMT v Bělovsi v Náchodě od 13.00, což je
utkání odložené z podzimu. Ještě nás čeká
jedno odložené utkání se Stárkovem,

ovšem na termínu se ještě kluby nedohodly. Další zápasy odehrajeme podle rozpisu
na domácím hřišti. Přejeme si do jarní části, aby se nám v okresním přeboru dařilo
stejně dobře jako během podzimní části a
abychom navázali na předchozí dobré výkony.

Turnaj děvčata ze Zábrodí
Okresní fotbalový svaz Náchod sestavil
poprvé výběr děvčat, který 10. března na
turnaji v Hradci Králové – Třebši změřil své

síly s děvčaty z Trutnova, Hradce Králové a
Rychnova nad Kněžnou. Náš oddíl reprezentovaly v modrých dresech Nikola Matějovicová, Kristýna Justová, Kateřina Chrásková, Michaela Chrásková, Johana Chrásková, Terezie Klimešová, Eliška Brožová a
Kateřina Vašíčková v kategorii U13, ve žlutých dresech Kristýna Justová a Kateřina
Vašíčková v kategorii U 11. Hrálo se systémem každý s každým dvakrát. Naše

děvčata držela krok s týmem OFS Rychnov
nad Kněžnou s výsledky 2:3 a 1:3. Utkání
s týmem OFS Hradec Králové skončila
obě výsledkem 1:3. Individuální chyby
soupeř potrestal brankami. S nejsilnějším
soupeřem OFS Trutnov jsme přes všechnu
snahu prohráli 0:3 a 1:7. Naší velkou oporou po celou dobu turnaje byla se svými
neuvěřitelnými zákroky v brance Karin
Paliariková, která byla po právu vyhlášena

nejlepší brankářkou turnaje. Děvčata OFS
Náchod hrála proti o rok až dva starším
dobře sehraným soupeřkám, proto je
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hodnocení výsledků složité. Přesto zasluhují pochvalu za velkou snahu, v kabině
panovala veselá nálada a děvčata odjížděla

spokojená, že si konečně zahrála proti
„svým“, i když to měla hodně těžké.

Rozpis na domácím hřišti v Zábrodí – muži
16. kolo
Neděle 1. 4. 2018 16:00
Sokol Zábrodí - Sokol V. Jesenice
18. kolo
Neděle 15. 4. 2018 17:00
Sokol Zábrodí - TJ Dolany
20. kolo
Neděle 29. 4. 2018 17:00
Sokol Zábrodí - TJ Č. Kostelec B

22. kolo
Neděle 13. 5. 2018 17:00
Sokol Zábrodí - So. Hejtmánkovice
24. kolo
Neděle 27. 5. 2018 17:00
Sokol Zábrodí - Ji. VEBA Machov
26. kolo
Neděle 10. 6. 2018 17:00
Sokol Zábrodí - Sokol Stárkov

TJ SOKOL ZÁBRODÍ
POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ!
První trénink 6.4. 2018 začíná v 17.00 hodin na našem hřišti v Zábrodí.
Určeno pro: holky i kluky……… ročníků 2010 až 2013
starších ročníků 2005 až 2009
Více informací u vedoucího mládeže Jiřího Matějovice, mobil: 603 783 637

Těšíme se na vaši účast oddíl Sokol Zábrodí
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Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, Náchod
(dolní nemocnice)
ordinační hodiny:
SO, NE, svátek.: 08.00 - 20.00

Pro děti telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.00

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné: - získat informaci na informační lince: 841 155 155,
nebo kontaktovat svého praktického lékaře - nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic.
N á v š t ě v n í s l u ž b a v s e n e p o s k y t u j e.

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00 SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379,tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zubní lékařská pohotovost
30.03.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 431 104

31.03.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

01.04.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

02.04.

MDDr. Michal Jánský

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

07.04. a 08.04.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

14.04. a 15.04.

MDDr. Michal Jánský

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

21.04. a 22.04.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 431 104

28.04. a 29.04.

MUDr. Miroslava Jirmanová

Komenského 48, Nové Město nad Metují

491 472 947

01.05.

MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

05.05. a 06.05.

MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové Město nad Metují

491 472 721

08.05.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

12.05. a 13.05.

MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 482 700

19.05. a 20.05.

MUDr. Alois Vejmola s.r.o.

Palackého 20, Náchod

491 424 524

26.05.

Stomatologie RZ spol. s r.o. -MDDr. Lubomír Šeda

Komenského 72,Nové Město nad Metují

491 472 946

27.05.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 923

02.06. a 03.06.

Stomatologie RZ s.r.o. -MDDr. Martin Kyselý

Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 946

09.06. a 10.06.

MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 428 885

16.06. a 17.06.

MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové Město nad Metují

731 127 071

23.06. a 24.06.

Precident s.r.o. - MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod

724 086 199

30.06. a 01.07.

MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 923

05.07.

MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

06.07.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/
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Na výlet s Karlem Čapkem a jeho rodinou
.

Karel Čapek

Projekt Čapek mapuje život Josefa, Karla a Heleny Čapkových
v Královéhradeckém kraji
„Kde jinde nežli v rodném kraji by se měl zrodit takový projekt, ojedinělého charakteru,
který si Čapkové a jejich ctěná rodina vřele zaslouží. Projekt Čapek neboli návraty domů
do kraje, který se rozprostírá pod hradbou hraničních Krkonoš a v údolích mezi dvěma
líbeznými řekami – Úpou a Metují – představuje krajinu hluboce spjatou nejen s
čapkovskou, ale všeobecně českou literární tradicí; projekt, který si zaslouží velkou
pozornost.“ Hasan Zahirović, znalec díla sourozenců Čapkových, překladatel a
pedagog

U příležitosti 100. výročí založení Československé
republiky byl spuštěn nového webu věnovaného
Karlu, Josefu a Heleně Čapkovým. Na adrese
www.karelcapek.cz naleznete průvodce místy v
Královéhradeckém kraji spjatými se životem známé
sourozenecké trojice.
Výlety na webu jsou vhodné nejen pro fanoušky
literárního díla Karla, Josefa a Heleny Čapkových,
ale také pro rodiny s dětmi. Navštívit budou moci
rodiště sourozenců (Hronov, Malé Svatoňovice),
místo, kde strávili dětství (Úpice a Žernov),
studovali (Hradec Králové, Vrchlabí, Žacléř) a také
Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s
budoucí manželkou Olgou Scheinpflugovou
a sestrou Helenou na dovolenou. Na těchto místech
také turisté obdrží v informačních centrech

papírovou mapu, která jim zpříjemní nejen
poznávání životních osudů rodiny Čapkových, ale
upozorní je i na další atraktivity v okolí.
Rodiny s dětmi se mohou vydat po stopách
klobouku z Tulácké pohádky od Karla, setkat se s
vodníky, objevit tajemství galaxie, vidět staré
hračky v žacléřském muzeu a na ty zvídavé čeká
Muzeum chytré zábavy Pod čepicí. Dospělí se
zajisté po seznámení s rodným domem
(v současnosti muzeum) Karla Čapka v Malých
Svatoňovicích rádi pokochají výhledy z blízké
rozhledny Žaltman či Bílé věže. Nechají se provést
Mlýnem Dřevíček, navštíví měděný důl Bohumír a
podívají se k Pramenu Labe.

Mapa i web vznikly ve spolupráci jmenovaných měst a obcí spolu s destinačními společnostmi Hradecko,
Krkonoše, Branka o.p.s. a CzechTourism. Projekt byl podpořen dotací Královéhradeckého kraje.
Více informací naleznete na adrese www.karelcapek.cz

Josef Čapek

Helena Čapková
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Pro děti a chytré hlavy

Najdi deset rozdílů

Na obrázku vidíte ze sirek napsanou
číslici pět. Dokážete přemístit sirky tak,
aby vznikla číslice šestnáct? Přemístit
můžete libovolný počet sirek, ale
žádnou nesmíte rozlomit.

Na obrázku vidíte vlaštovku složenou ze sirek, která
letí na sever (nahoru). Vašim úkolem je přemístit
pouze tři sirky tak, aby letěla na jih (dolů).

Kontakt na vydavatele, zasílání připomínek a příspěvků: urad@zabrodi.cz
Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků, za tiskové a pravopisné chyby. Za obsah článků
plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny
zprávy jsou v souladu se zák. 101/2000 Sb. Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci.

