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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
v minulém čísle jsme se těšili na jaro. Zima jakoby nechtěla skončit. Jaro začalo
náhle a hned přešlo do letního počasí, denní teploty jsou vyšší než u moře
v Chorvatsku. Bohužel málo prší a v přírodě i na polích je značné sucho. Naštěstí nějaké srážky přicházejí, někdy bohužel v podobě přívalových dešťů. Snad se tedy dočkáme přiměřeného množství srážek, slunečných a teplých letních dnů v příštích měsících. Řada činností ale na počasí není závislá. Je možné připravovat plánované akce
při zvelebování naší obce i akce společenské. Připravuje se výstavba chodníků
v Zábrodí na hrázi Brodského a v Horních Rybníkách. Bezplatným převodem se podařilo získat traktor z nevyužité techniky ministerstva vnitra. Je schválena dotace na
techniku pro manipulaci s odpady a nákup nových kontejnerů. Chystá se úprava tenisových kurtů na hřišti. Mateřská škola dostane novou markýzu, aby děti mohly být více
venku. Sešli jsme se na „Cestománii“, „Stavění máje a Pálení čarodějnic“. Tatínkové i
děti si pěkně pohráli na „Zábrodských traktorech a Dětském dnu“. Účast byla jako
vždy velká. Sejdeme se 16. června na oslavách sto dvaceti let Sboru dobrovolných
hasičů Zábrodí
Přejeme Vám příjemné léto
Obecní úřad
V Zábrodí 2. června 2018

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – Červen 2018

Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14. 5. 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.10) Žádost SDH Zábrodí o příspěvek, bod č.11) Žádost o podporu Linky bezpečí ,
bod č.12) Žádost o dotace HZS, a bod 13) Dotace z POV- pověření starosty k podpisu smlouvy, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
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) Zpráva o hospodaření obce k 30. 4. 2018
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2017
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2017
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2017
Fond oprav na vodovod
Investice a dotace 2018
Smlouva o spolupráci při realizace projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a
Českoskalicka“
8) Smlouva o partnerském příspěvku
9) Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno ČEZ
10) Žádost SDH Zábrodí o příspěvek
11) Žádost o příspěvek na Linku bezpečí
12) Žádost o dotace HZS
13) Dotace POV- pověření k podpisu smlouvy
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30.4. 2018
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.4.2018
Příjmy 2 641 636,15 Kč
Výdaje 1 179 485,37 Kč
Stavy na účtech k 30. 4. 2018: ZBÚ 8 360 752,91 Kč, ČNB 473 539,94 Kč
Účty celkem 8 834 292,85 Kč
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Účetní uzávěrka obce Zábrodí za rok 2017
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je stanovena
zákonem č. 239/2012 Sb. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 9. 4. 2018
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla
provedena kontrola hospodaření za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí za rok
2017 nebyly zjištěny chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.). Inventarizace
majetku byla provedena od 2. 1. 2018 do 26. 1. 2018. Inventarizační zpráva je přílohou účetní
závěrky. Interní audit byl proveden 4. 12. 2017 a je také přílohou. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432.( 2 967 15,88Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2017 bez výhrad a připomínek a
v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky,
Inventarizační zprávy a zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní závěrky jsou výkazy PO MŠ
Horní Rybníky
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e
Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2017. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/14/5/2018 bylo schváleno
2. závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2017
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 9.4.2018 a úřední desce s dálkovým
přístupem od 9.4.2018. Obec měla k 31. 12. 2017 na svých účtech 7 364 567,07Kč. Tato částka je
uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 6 950 946,53 Kč a ČNB ve výši 413 620,54Kč.
Dále pak obec vlastní akcie ČS a ČSAD ve výši 29 000,00 Kč. Přezkoumání hospodaření za rok
2017 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení
kontroly a analýz.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2017 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/5/2018 bylo schváleno

3. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2017
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky k 31.
12. 2017 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a
ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční zprávy o finanční kontrole. Součástí
účetní závěrky je žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu a fondu
odměn. Starosta navrhl schválit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky k 31
.12. 2017 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 26 836,89Kč a fondu odměn ve
výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.3/14/5/2018 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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4. Fond oprav- rezerv- na vodovod
Obec tvoří Rezervu na opravu vodovodu. Provozovatel, Voda Červený Kostelec platí nájem za
užívání vodovodu. V roce 2018 se na fond oprav přesune částka 156 000,-Kč. Fond je veden
v účetnictví odděleně na účtu 555/0300 „Tvorba a účtování rezerv“ a 441/0300 „Rezervy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e na rok 2018 převod -rezervy- na opravu vodovodu ve výši
156 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/14/5/2018 bylo schváleno
5. Investice a dotace 2018
Chodník v Zábrodí „Brodský“: je zažádáno o dotaci ze SFDI, kde je výše dotace 95% uznatelných
nákladů. Zároveň obec požádala o dotaci z POV z KHK. Dle rozhodnutí Rady KHK, byla obec se
svou žádostí úspěšná a měla by obdržet dotaci ve výši 50% nákladů. Pokud by obec obdržela dotaci
ze SFDI, smlouvu o dotaci z POV nepodepíše.
Chodník Horní Rybníky: probíhá stavební řízení
Posílení separace komunálních odpadu v obci Zábrodí: Zahájení výběrového řízení na dodavatele
stroje a kontejnerů. Obec bude platit cca 330 tis.za nakladač a kontejnery z celkové cca 2 mil.
Investice.
Oprava oplocení kurtu a rekonstrukce malého hřiště. Zároveň bude provedena výměna vadného el.
kabelu v zemi.
Zpevněná plocha u MŠ a markýza. Zpevněná plocha je již dokončena a markýzy bude namontována
do konce května.
6. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a
Českoskalicka“
Na základě této smlouvy budou pro obec zpracovány tyto dokumentace:

Program rozvoje obce Zábrodí, Plán rozvoje sportu v obci Zábrodí, Strategie rozvoje
zeleně v obci Zábrodí, Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Zábrodí.
Realizací tohoto projektu obec získá důležité strategické dokumenty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Efektivní správa obcí
Červenokostelecka a Českoskalicka“ .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/14/5/2018 bylo schváleno
7. Smlouva o partnerském příspěvku
Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského finančního spoluúčastnického příspěvku na
realizaci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka. Obec tímto převádí do svazku partnerský příspěvek ve výši 12 283,- Kč za účelem
povinné spoluúčasti na financování projektu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o partnerském příspěvku ve výši 12 283,-Kč. .
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č.6/14/5/2018 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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8. Smlouva o smlouvě budoucí- -věcné břemeno ČEZ
Jedná se o průtlak pod pozemkem p.č.354 v k.ú. Zábrodí
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-2009438/VB/B Zábrodí - přípojka NN pro p.č.40/5, Hofman.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009438/VB/B Zábrodí - přípojka NN pro
p.č.40/5, Hofman
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/14/5/2018 bylo schváleno
9. Žádost SDH Zábrodí o příspěvek
16.6. proběhne oslava 120 let založení SDH Zábrodí. Sbor požádal o příspěvek na pořádání oslav ve
výši 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro SDH Zábrodí ve výši 10 000,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/14/5/2018 bylo schváleno
10. Žádost o podporu Linky bezpečí
Obec obdržela žádost o podporu Linky bezpečí ve výši 5 000,Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro Linku bezpečí ve výši 5 000,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/14/5/2018 bylo schváleno
11. Žádost o dotce HZS
Obec podá žádost o dotace HZS. Jedná se o pořízení nového dopravního automobilu z výzvy JSDHV2-2019. V minulých letech byla žádost podána, ale neuspěli jsme, podáme tedy znovu. Dotace je ve
výši 400 tis.. O dotaci žádá obec.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádost o dotaci HZS na pořízení nového dopravního
automobilu z výzvy JSDH-V2-2019
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/14/5/2018 bylo schváleno
12. Dotace POV-pověření k podpisu smlouvy
Obec požádala o dotaci z POV na opravu chodníku v Zábrodí „Brodský“. Rada KHK již dotace projednala. Dle našich informací bychom měli dotaci obdržet. Pokud by obec neobdržela dotaci ze
SFDI, přijala by dotaci z POV. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přijeti dotace z POV.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z POV a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č.11/14/5/2018 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Různé
 Traktoriáda a Dětský den 2. 6. 2018
 Smlouva o bezúplatném převodu - traktoru Zetor 8111
14. Diskuse
 P. Hepnarová_ u Liga jsou kontejnery na plasty a je tam stále nepořádek.
 Starosta: odpady se teď vyvážejí každý týden. Jen se však vyvezou, hned je tam nepořádek znovu.
Máme dvě možnosti. Kontejnery zrušíme, ale budou odpady všude. Nebo umístíme ceduli - pouze
plasty -prostor je monitorován.
 P.Semerák:V HZ Zábrodí při zabíjačce zamrzla voda. Nechtělo by to zateplit stěnu?
 Starosta: Přívod vody se upraví a do kuchyňky se umístí digestoř.
 P.Semerák: U pomníku v Zábrodí je lípa, která roste do el.vedení. Byl slíben překlad El.vedení.
 Starosta: Přeložení sloupu je v jednání a mělo by být provedeno letos.
15. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Výpis usnesení ze dne 14. 5. 2018
Č: 1/14/5/2018

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2017. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432 (příloha č. 1)

Č: 2/14/5/2018

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2017 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. (příloha č. 2).

Č: 3/14/5/2018

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31 .12. 2017. a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši
26 836,89Kč a fondu odměn ve výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e na rok 2018převod – rezervy-na opravu vodovodu
ve výši 156 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o partnerském příspěvku ve výši 12 283,Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-122009438/VB/B Zábrodí - přípojka NN pro p.č.40/5, Hofman
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro SDH Zábrodí ve výši
10 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro Linku bezpečí ve výši
5 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádost o dotaci HZS na pořízení nového
dopravního automobilu z výzvy JSDH-V2-2019
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z POV a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy

Č: 4/14/5/2018
Č: 5/14/5/2018
Č: 6/14/352018
Č: 7/14/5/2018
Č: 8/14/352018
Č: 9/14/5/2018
Č: 10/14/352018
Č: 11/14/5/2018
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Mateřská škola Horní Rybníky
Již třetí školní rok je za námi. Dovolte mi podělit se s Vámi o události druhého pololetí tohoto roku.
Nový rok jsme odstartovali sportovně. Předškolákům chyběly tři lekce k dokončení plaveckého výcviku, děti čtyř
až šestileté zahájily kurz bruslení a šest dětí se zúčastnilo lyžařského výcviku v Janských Lázních. V únoru
navštívili školu divadelníci s hudebními nástroji a paní Sýkorová ukázala dětem některé druhy exotických zvířat.
V březnu se dostávalo největší pozornosti partě sedmi kamarádů – předškoláků, kteří se chystali k zápisu do
první třídy ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. Inspirací pro ně byla návštěva této školy s ukázkovou hodinou. Šest
dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání, jedno dítě má odklad školní docházky.
Za kulturním zážitkem jsme se vydali do červenokosteleckého divadla na vystoupení Majdy a Petra z kouzelné
školky a kulturní zážitek jsme pro změnu my přichystali maminkám ke Dni matek na obecním úřadě.
Do čarodějnického reje jsme 26. dubna zapojili rodiče, kteří se svými dětmi plnili připravené úkoly na školní
zahradě. Trochu nám foukal vítr, ale nikoho neodradil od dobré nálady a opékání.
3. 5. 2017 proběhl zápis do MŠ pro školní rok 2018 / 2019. Celkem bylo podáno 8 přihlášek. Kapacita školy byla
doplněna šesti dětmi z obce. Dvěma žadatelům bylo předáno rozhodnutí o nepřijetí, z důvodu naplněné
kapacity.
Maminkám k svátku zahrály děti pohádku Zvířátka a loupežníci, zatancovaly a přidaly básničky od srdíčka. Této
příležitosti při společném setkání jsme využili ke slavnostnímu pasování předškoláků. 30. 5. jsme navštívili ZŠ
v Olešnici, kde děti s velkým nadšením zhlédly obří planetárium s výukovým programem O zvířátkách a vesmíru.
Na Den dětí se postarali o velké překvapení dobrovolní hasiči z Horních Rybníků a z Dolní Radechové
(s nápadem za námi přišel pan Jakub Středa), kteří dětem ukázali vybavení hasičského auta a osvěžili je vodou
z cisterny. 6. června jsme vyrazili na školní výlet do Havlovic do sportovního areálu, kde na děti čekala velká
trampolína a připravené soutěže od tamních pořadatelů.
S předškoláky a mladšími odvážlivci nás ještě čeká spaní přes noc v MŠ. Školní rok zakončí divadelní představení
v mateřské škole, pohádka O Budulínkovi.
Touto cestou bych ráda poděkovala rodičům za účast na společných akcích, za spolupráci, důvěru a donesený
papír do sběrných surovin. Děkuji panu Volhejnovi a paní Hanušové za ochotu při svážení a rozvážení dětí, panu
Ladislavu Jirkovi z Končin za sponzorský dar na nákup pomůcek a hraček pro děti, všem dobrovolným hasičům,
kteří ve svém volném čase připravili dětem nezapomenutelný zážitek.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na organizaci a účasti Dětského dne na hřišti v Zábrodí.
Přeji krásné, slunečné a pohodové léto.
Za kolektiv Mateřské školy Horní Rybníky
Petra Dlauhoweská
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Pozvánka
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Společenská kronika
V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Anna Neumannová
Karel Forman
Jaroslav Navrátil
Magda Formanová
Martin Příbek
Ivana Příbková
Vladimír Mertlík
Ladislav Hruška

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Miloš Kollert
Václav Dlauhoweský
Pavel Volhejn
Helena Hanušová
Václav Jirásek
Zdeňka Frýbová
Milena Lokvencová
Jiří Prouza
Naděžda Volhejnová
Mojmír Kopecký

V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Emilie Filová
Libuše Válková
Josef Hanuš
Anna Prouzová
Oldřich Hejda
Václav Slezák
Ludmila Pohanková
Jaromír Červinka

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Vážení spoluobčané od 25.5. 2018 začalo platit nové nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Jsme nuceni omezit zveřejňované údaje na nezbytně nutnou míru a proto neuvádíme věk našich jubilantů. Děkujeme za pochopení.
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Poděkování
Děkuji OU Zábrodí, rodině, sousedům a kamarádům za
příjemnou společnost a obdarování při oslavě mých
narozenin .
Prouza Oldřich

Děkuji rodině, zástupcům OÚ Zábrodí za dárky a květiny u příležitosti mých narozenin.
Ludmila Martinová Končiny

Děkuji moc obecnímu úřadu, p. starostovi a rodině za
květiny, dary a přání pevného zdraví k mým
90.narozeninám.
S pozdravem Anna Soumarová

Děkuji OÚ , všem přátelům a známým za přání a dárky
k mým narozeninám, které jste mi poslali. Srdečně
všechny zdravím.
Jana Dlauhoweská

Děkuji OÚ Zábrodí všem přátelům a známým za milé
přání a dárky k mým narozeninám
Antonín Hanuš

Děkuji OÚ a rodině za dárky a květiny k mám narozeninám.
Marie Feyglová

Cestománie
Již 17. ročník Cestománie se konal v sobotu 7. dubna
2018 v Horních Rybníkách. Program Cestománie už
tradičně propojuje zajímavé cestopisné přednášky a
filmy z atraktivních míst celého světa s ochutnávkou
exotické kuchyně zemí z aktuálního programu akce.
Nezapomenutelnou součástí Cestománie je její charitativní záměr. Již sedmým rokem podporujeme
Centrum pro dětský sluch o.p.s. - Raná péče Čechy –
jediného poskytovatele terénní sociální služby rané péče
pro rodiny s dětmi se závažným sluchovým a kombinovaným postižením v ČR.
Letošní program jsme opět rozdělili do třech tematických bloků. Poprvé na Cestománii jsme poznávali krásy
Vietnamu a divoké Albánie. Cestovatelé Ludvíkovi a
jejich děti nás poutavě provedli křížem krážem exotickou Srí Lankou. S Romanem Kuzníkem jsme podnikli
výpravy za historií na neznámá místa v Evropě. Petr
Šupich nás dovedl až pod bájnou velehoru K2 a celý
program uzavřel film z himálajského Kanchenjuga treku.
Máme velkou radost, že letošní 17.ročník navštívilo více
než 100 spokojených návštěvníků a kapacita sálu i celé
budovy obecního úřadu byla opět na maximum.
Pro aktivní účastníky byla opět připravena oblíbená divácká vědomostní soutěž o atraktivní ceny od sponzorů.

V rámci občerstvení jsme vedle české klasiky nabídli
velmi oblíbenou ochutnávku pokrmů z vietnamské a
srílanské kuchyně, připravených přímo na místě.
V letošním roce díky výdělku z občerstvení a dobrovolného vstupného a díky každoroční podpoře sponzorů
z řad místních firem (společnosti Silvagro a TF Press) se
nám podařil opět krásný čistý výtěžek Cestománie ve
výši 18.727 Kč. Veškeré finanční toky jsou kvůli transparentnosti vedeny přes obecní úřad a tak letos můžeme poslat celý výtěžek do Centra pro dětský sluch o.p.s.
- Raná péče Čechy .
Mám velkou radost, že naše akce opět pomohla dobré
věci. A všechny potenciální zájemce zvu na příští, 18.
ročník Cestománie, která se bude konat v sobotu
13.dubna 2019.
Vážíme si velké podpory vedení obce Zábrodí, která
organizátorům Cestománie ze Spolku pro sport a cestování – SPACE poskytuje příjemné zázemí budovy obecního úřadu a zaštiťuje veškeré peněžní toky ve vztahu ke
sponzorům a příjemcům daru – Centra pro dětský sluch o.p.s.
Václav Vencl

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2018

Stavění máje a pálení čarodějnic
Jako každý rok se v 16 hodin u obecního úřadu sešli stavitelé májky a jejich pomocníci, aby se vypravili do lesa
pro májku.
Netrvalo dlouho a přijel pan Sedláček
s traktorem a vlekem. Stavitelé nasedli a odjeli. Vrátili
se zpět s připravenou májkou, vyzdobili její vrcholek,
připevnili věnec a zelenou břízku. Než jsme se nadáli,
májka stála na místě , letos to šlo mimořádně hladce.
Následoval přípitek a přesun na hřiště na pálení čarodějnic. Část lidí nasedla na vlek tažený traktorem a
odjela, část šla pěšky. Na hřišti byla připravená vatra
s čarodějnicí, soutěže pro děti a pro všechny občerstvení
- pečené vepřové maso, klobásy, nápoje – pivo i nealko.

Děti v čarodějnickém oblečení se hned zapojily do připravených soutěží a úkolů, za jejichž splnění dostávaly
různé pamlsky a drobné ceny. Vše řídily tři opravdové
čarodějnice v podařených kostýmech. Hasiči zapálili
připravenou hranici. Když se hranice rozhořela, shromáždily se děti a pořídili jsme společný snímek. Letošní
„Čarodějnice“ provázelo velmi pěkné počasí. Bylo teplo
a slunečno, to přispělo k dobré náladě a hojné účasti.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a vlastním průběhu odpoledne a večera i na
přípravě jako vždy kvalitního občerstvení.
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Zábrodské traktory a Dětský den
Letos jsme za krásného počasí začali o hodinu dříve,
aby bylo možné zahájit včas Dětský den. Traktory a jim
podobná technika se začala sjíždět již v 11 hodin. Mohli
jsme vidět nejmenší traktory a traktůrky , rikšu Járy
Vlčka, ale i traktory
veterány,
traktory
všech ročníků a velikostí až po nejmodernější z družstva
IMPRO. Letos přijelo
více než 50 traktorů.
Spanilá jízda odstartovala ve 12.30 po
tradiční trase přes
hráz rybníka Špinky,
do Červeného Kostelce na Skalku, náměstí, do Zábrodí po
hrázi Brodského a
zpět na hřiště. Po
celé své trase kolona
traktorů budila zaslouženou pozornost. Na polygonu u
hřiště se konala jízda zručnosti. Technika byla sice různá,
ale zkušební trasa pro všechny stejná. Bylo zajímavé
sledovat jak si s úkoly poradí moderní velký traktor,
nebo již historický Zetor 25. Jízdu zručnosti moderoval
Roman Dostál, díky němu i dalším pomocníkům se vše
podařilo zvládnout pouze s malým zpožděním. Protože závodní stroje byly velmi různorodé, stejně jako loni
se soutěžilo pouze o první tři místa. Nejlepší čas byl
jedna minuta a dvanáct vteřin. Na závěr se přetahoval
nejmodernější traktor New Holland se starým ruským

pásovým traktorem. Podívejte se na YOUTUBE jak to
dopadlo, vyhledejte „Zábrodské traktory“.
Všichni velcí i malí kluci si pohráli do sytosti s traktory a
mohl začít dětský den. Paní učitelky z mateřské školy
společně s maminkami
připravily pro děti různé
hry. Některé byly pro
větší děti, některé mohly
zvládnout i ti nejmenší.
Zapojit se do hry mohli
všichni a díky tomu získat
různé drobnosti a sladkosti. Příjemným zpestřením bylo vystoupení
kovboje Jimmy Magury
se svým věrným koněm
Marsem. Spolu předvedli
pěkné kousky, k některým Jimmy přizval i děti.
Mohli jsme obdivovat
trpělivost koně Marse,
odvahu dětí a profesionalitu kovboje Jimmyho. Program
dne zakončila hasební pěna.
Dobrou náladu podpořilo připravené občerstvení, jídlo i
nápoje, jak už je na našich akcích tradicí. Je třeba připojit poděkování všem organizátorům, kuchařům, učitelkám z mateřské školy, maminkám i tatínkům, kteří připravili soutěže a hry pro děti a sponzorům. Poděkování
patří i všem, kteří se přijeli pochlubit se svými stroji, o
které se s láskou starají a které jim slouží mnohdy už
desítky let.
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Kultura v Červeném Kostelci
Olympic, Vesna a slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu
Stává se tradicí, že středeční slavnostní zahájení
festivalu vyvrcholí velkolepým koncertem. A letos
pro Vás máme
legendární
Olympic. Skupina ve složení
Petr Janda,
Milan Broum,
Jiří Valenta a
Martin Vajgl
zahraje ty největší hity za
více než půlstoletí svojí
existence jakými jsou např. Želva, Osmý den, Jako
za mlada apod.
Olympic patří mezi zakladatele české rockové hudby, debutové album Želva je považováno za jedno z
přelomových alb českého bigbítu. Jeden z nezapomenutelných vrcholů tvorby přichází v podobě konceptuální albové trilogie Prázdniny na Zemi, Ulice a
Laboratoř.
Předskokanem této legendární kapele bude nová
česká kapela Vesna, která propojuje folklór s moderními hudebními styly. V čele stojí čtyři osobité
ženy reprezentující jednot-livé slovanské bohyně:
Vesnu, Živu, Mokoš a Moranu.
Vesna obnovuje zájem o slovanské kořeny, ctí ženu
ve všech jejích archetypech, chrání přírodu a propojuje různé druhy umění. Středobodem hudby Vesny

je žena, příroda a lidové příběhy. Skladby jsou autorským počinem zpěvačky, textařky, skladatelky a
zakladatelky projektu Patricie,
která spolu s flétnistkou Andreou
Šulcovou, houslistkou Bárou
Šůstkovou a bulharskou klavíristkou Tanitou Yankovou tvoří jádro
kapely.
Mimo obou koncertů máte možnost vidět nejen slavnostní zahájení, ale vidět zástupce folklórních souborů např. z
Indie, Kostariky, Itálie, Ruska a dalších zemí, které
budete pravidelně vídat v další festivalové dny na
pódiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla.
Vstupenky v omezeném počtu jsou v prodeji od 1.
května v IC Červený Kostelec, IC Náchod, IC Česká
Skalice, IC Úpice, IC Hronov a IC Police nad Metují.
Rezervace a online pro-dej vstupenek není možný.
Cena vstupenek je do 30. června 240 Kč, od 1. do
31. července 290 Kč a od 1. srpna 350 Kč. Permanentky na celý festival včetně koncertu budou v
prodeji od 1. června 2018.

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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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
09.06. a 10.06. Precident s.r.o. - MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod 724 086 199

16.06. a 17.06. MUDr. Miroslava Jirmanová

Komenského 48, Nové Město nad Metují 491 472 947

23.06. a 24.06. MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

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

07.07. a 08.07. MUDr. Jarmila Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

14.07. a 15.07. Zubní praxe s.r.o. - MUDr. Radka Prouzová

Jugoslávská 33 Náchod

602 234 217

21.07. a 22.07 MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

ZŠ Malecí Nové Město nad Metují

491 520 373

28.07. a 29.07. MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

04.08. a 05.08. MUDr. Radmila Sedláčková MSc

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

11.08.a 12.08

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

18.08. a 19.08. JuALDent s.r.o. - lékař stomatolog Jurii Shmal

Burdychových 325, Červený Kostelec

491 463 237

25. 08. a 26.08. MUDr. Tomáš Žďárský

Náchodská 240, Dolní Radechová

491 424 322

MUDr. Semerák-MUDr.Štrasová s.r.o.

491 428 885

01.09. a 02.09 Stomatologie RZ spol. s r.o. -MDDr. Lubomír Šeda Komenského 72,Nové Město nad Metují 491 472 946
08.09. a 09.09. MDDr. Lucie Škodová Třísková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 421 920

15.09. a 16.09. MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

777 905 047

22.09. a 23.09. MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 852 850

28.09.

Smetanova 144 Nové Město nad Metují 491 428 502

MUDr. Blanka Hulánová

29.09. a 30.09. MDDr. Marcela Špačková

Komenského 72,Nové Město nad Metují 491 472 923

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 do Broumovských stěn
Podívejte se do Broumovských stěn, národní přírodní
památky Polické stěny. Výchozím místem výletu je
parkoviště u obce Slavný nedaleko Police nad Metují.
Odtud půjdete k rozcestníku turistických cest a dále po
žluté značce směrem Králičí rokle a Koruna. Cestou
můžete odbočit k vyhlídce Kamenná brána. Žlutá
značka vás dovede po asi čtyřech kilometrech až na
Korunu. Odměnou pro Vás bude nádherné panorama

Broumovska . Zpět na
parkoviště se můžete vrátit po
zelené značce. Cesta je
schůdnější a většinou vede po místní silničce. Trasu po
žluté značce lze absolvovat pouze pěšky, kolo byste
nesli větší část trasy na zádech. Potkáte tu mnohem
méně turistů než v Teplických skalách nebo Adršpachu.
Občerstvit se můžete v penzionu Majka ve Slavném.
Pozor mívají otevřeno až od třinácti hodin.
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Pro děti a chytré hlavy
Zkuste projít tímto bludištěm! Dokážete najít cestu skrz, nebo se zapletete do spletitých
zákoutí?
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Po uzávěrce
Po skončení dětského dne jsme nalezli několik věcí: čepici a mikiny. Prosíme majitele, aby se o
věci přihlásili na obecním úřadě.

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 s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a se zák. 101/2000 Sb.
Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci.

