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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
přichází letní období a s ním čas dovolených, prázdnin, zábavy, ale i práce. Na venkově se
v létě vždycky pracovalo. V červnu se sušila sena, v červenci začínaly žně, na podzim se sklízely brambory a ještě později řepa. Většina z nás má práci na zahradě spíše jako koníček.
Těch, které i dnes zemědělství živí, není mnoho. Zdá se, že v supermarketu se urodí všechno
v každé roční době. Dříve to tak nebylo a například v roce 1929 v obci Zábrodí (tehdy nesloučené s okolními obcemi) bylo pouze 9 koní, ale 165 kusů hovězího dobytka, 115 prasat a 18 koz.
Pravděpodobně v obci ještě nikdo neměl ani jeden traktor. Všechno se dělalo s tažnými zvířaty a ručně. Podle počtu traktorů, které se letos u nás sešly, je vidět, že se mnoho lidí zemědělským hospodařením stále zabývá, i když to nemusí být jejich hlavním zdrojem příjmů. Svoje staré i novější traktory si hospodáři dokáží udržovat a využívat je při své práci, ale rádi se
pochlubí i na našich Zábrodských traktorech. Léto je nejen práce, ale i zábava. Provozovatelé
restauračních zařízení požádali obec o posunutí začátku doby nočního klidu na pozdější hodinu ve dnech, kdy pořádají akce. Zastupitelstvo obce tuto žádost schválilo. Každý týden po
dobu letní sezóny je možnost se pobavit s hudbou v hospodě U Prouzů nebo ve třech zařízeních na Špince.
Přejeme Vám pestré léto pracovní i zábavné.
Obec Zábrodí
Červen 2019
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Zprávy z obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
9.5. 2019
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.12) Podání žádosti o dotace 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, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Hlasování:


Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 30.4.2019
Účetní závěrka Obce Zábrodí za rok 2018
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2018
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2018
Podání žádosti o dotaci na nákup DP pro JPO V
Nákup 1/8 pozemku p.č.216/1 a 232 v kú. Horní Rybníky
Úprava rozpočtu
Přihlášení do MAS mezi Úpou a Metují
Termíny akcí pro rok 2019 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Strategie rozvoje zeleně
Strategie rozvoje sportu
Podání žádostí o dotace
Různé
Diskuse
Závěr
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření obce k 30. 4. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.4.2018
Příjmy 4 478 204,87 Kč
Výdaje 2 885 263,50 Kč
Stavy na účtech k 30. 4. 2019: ZBÚ 8 739 073,43 Kč, ČNB 2 294 166,96 Kč
Účty celkem 11 033 240,39 Kč
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 Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2018
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. 2019 . Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a
analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření – Obec
Zábrodí - za rok 2018 nebyly zjištěny chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.). Inventarizace majetku byla provedena od 2. 1. 2019 do 25. 1. 2019. Inventarizační zpráva je
přílohou účetní závěrky. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.( 3 222 877,53Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2018 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 2018. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/19/5/2019 bylo schváleno


Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2018
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. 2018 na svých účtech 9 431 931,02Kč. Tato částka je
uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 8 821 673,88 Kč a ČNB ve výši 610 257,14Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok 20178 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018
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 2018 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/9/5/20189bylo schváleno


Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2018
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 převod výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu . 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. 2018 a převod výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 3 214,19 Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3/9/5/2019 bylo schváleno
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Žádost o dotace HZS
Obec podá žádost o dotace HZS. Jedná se o pořízení nového dopravního automobilu z výzvy JSDHV2-2020.V minulých letech byla žádost podána, ale neuspěli jsme, podáme tedy znovu. Dotace je ve
výši 70% nákladů, maximálně však 450 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-V2-2020
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/9/5/2019 bylo schváleno


Nákup 1/8 pozemků p.č.216/1 a 232 v kú. Horní Rybníky
Dne 15. 4. 2019 byla v Jablonci nad Nisou v aukci vydražena 1/8 pozemků p.č.216/1 a 232 v kú.
Horní Rybníky za částku 12 700,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zakoupení vydražených pozemků p.č. 216/1 a 232 v kú. Horní
Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/9/5/2019 bylo schváleno


Úprava rozpočtu (příloha č.4)
Zastupitelstvo bylo se změnou rozpočtu podrobně seznámeno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e změnu rozpočtu dle přílohy č.4
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/9/5/2019 bylo schváleno


Přihlášení do MAS mezi Úpou a Metují
Do roku 2018 zastupoval obec starosta obce, jako fyzická osoba. Od roku 2019 musí být členem
MAS obec.Obec čerpá přes Mas mezi Úpou a Metují dotace. Poslední přidělená dotace je na
výstavbu chodníku v Horních Rybníkách. Členský příspěvek 1 000,- ročně.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přihlášení do MAS mezi Úpou a Metují.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.7/9/5/2019 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Termíny akcí pro rok 2019 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 č.5.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2019 k OZVč.3/2017, o nočním klidu.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/9/5/2019 bylo schváleno


Strategie rozvoje zeleně
Strategie rozvoje zeleně byla zpracována p. Loncem v rámci smlouvy mezi obcí a svazkem obcí Úpa
z dotace SO ÚPA „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e strategii rozvoje zeleně.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/9/5/2019 bylo schváleno



Strategie rozvoje sportu
Strategie rozvoje zeleně byla zpracována p. Jiráskem v rámci smlouvy mezi obcí a svazkem obcí
Úpa z dotace SO ÚPA „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e strategii rozvoje sportu.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/9/5/2019 bylo schváleno



Podání žádostí o datace
Obec podala žádost o dotaci z MMR na posilovací stroje. Dále podá žádost na rekonstrukci budovy
obecního úřadu. Na MZe podá žádost na revitalizaci Podháje.
SFDI- Zvýšení bezpečnosti dopravy. Podání žádosti na výstavbu chodníku od HZ Horní Rybníky
k lípě. Nově vyhlášená dotace z MMR je na opravu místních komunikací. Jedná se o cesty v pasportu
. Dotace je ve výši max. 70% uznatelných nákladů.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotace ze SFDI do programu Zvýšení
bezpečnosti dopravy s názvem „Chodník Čertovina – Lípa“
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/9/5/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotace z MMR na opravu místních komunikací .
Usnesení č.12/9/5/2019 bylo schváleno







Různé
Linka bezpečí zažádala o příspěvek. V loňském roce bylo poskytnuto 5 000,-. V letošním roce bude
částka stejná, tedy 5 000,-Kč.
Žádost o namontování retardérů na Špince. Obec souhlasí.
Voda na hřišti: v současné době je stále častěji potřeba použít závlahu na hřiště.Voda je použita
z řádu. Jedna možnost je vyčistit studnu u „Kozáků“ a vybudovat vodovod do spodní části hřiště, cca
150 metrů. Cena je cca 150 000,- Kč včetně vybavení studny. Nebo vybudovat studnu přímo v místě,
kde vodu potřebujeme. Proutkařem zde byla voda potvrzena.. Kalkulace je 120 000,- Kč. Hloubka
studny je 70 m. Dále se zde vybudují 2 zásobníky vody, tak, aby se na zavlažování hřiště mohlo
použít potřebných cca16 m3 vody. Zabudované nádrže budou využívány i pro hasiče. V případě, že
voda nebude nalezena, firma si nebude nic nárokovat. Cenová nabídka je včetně povolení stavby
studny.
Hasičská soutěž 11. 5. 2019
Traktoriáda a Dětský den 1. 6. 2019







Diskuse
Starosta. Prosím o šetření vodou. I nádrž pod okapem je dobrá
P.Nývlt: Cesta kolem hřiště je využívána neúměrně firmou OD Impro.
Starosta: Projednám s panem Drapačem.
Příští VZZO bude v srpnu



Závěr




Starosta obce ukončil jednání ve 20,05 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Zapsala dne 9.5.2019 Burdychová Drahomíra

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Mateřská škola Horní Rybníky
Dovolte mi podělit se s Vámi o události druhého pololetí tohoto školního roku, téměř ukončeného čtvrtého
školního roku provozu mateřské školy.
Nový rok 2019 jsme odstartovali sportovně. Předškoláci zahájili plavecký výcvik a jedenáct dětí se zúčastnilo lyžařského výcviku v Janských Lázních. Březen byl
bohatý na kulturní zážitky. Vydali jsme se do červenokosteleckého divadla na představení Příhody včelích
medvídků. Svou besídkou s názvem Broučci děti potěšily na obecním úřadě maminky a babičky k jejich
svátku. Mateřskou školu navštívila paní Sýkorová s
přednáškou a praktickou ukázkou některých druhů
exotických zvířat.
V dubnu se chystali předškoláci k zápisu do prvních
tříd. Inspirací pro ně byla návštěva ZŠ V. Hejny s ukázkovou hodinou. Sedm dětí bylo přijato k základnímu
vzdělávání. Čtyři děti mají odklad školní docházky.
Tradice Velikonoc a Čarodějnic byly provázeny tento
měsíc mnoha různými aktivitami.
7. 5. 2019 proběhl zápis do MŠ pro školní rok
2019/2020. Celkem bylo podáno 13 přihlášek. Kapacita školy byla doplněna sedmi dětmi z obce. Šesti žadatelům bylo předáno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu
naplněné kapacity školy.
Tematický integrovaný blok Doprava doplnilo Divadélko MaléBo s představením Dopravní výchova, kde
si děti hravou formou natrénovaly správné přecházení
přes silnici, procvičily si znalosti o semaforu a některých dopravních značkách.

31. května se postarali o velké překvapení dobrovolní
hasiči z Horních Rybníků a z Dolní Radechové, tentokrát jsme vyzkoušeli tzv. poplach v praxi.
Začátkem června jsme slavnostně pasovali předškoláky na školáky a ke Dni dětí jsme připravili soutěže,
které děti plnily za doprovodu rodičů v našem „Pohádkovém lese“.
10. června jsme vyrazili na školní výlet na zámek Potštejn a s odvážnými předškoláky nás ještě čeká spaní
přes noc v MŠ.
V rámci spolupráce s SPC Náchod proběhlo v tomto
pololetí několik workshopů pro rodiče a pedagogické
pracovníky, např. na téma školní zralost, problémové
děti v MŠ, integrace a podobně.
Nadále pokračují nadstandardní aktivity – hra na flétny, sportovní kroužek a kroužek Seznamování s angličtinou.
Touto cestou bych ráda poděkovala rodičům za účast
na společných akcích, za spolupráci, důvěru, za donesený papír do sběrných surovin a za sponzorský finanční dar od rodičů Moniky Hakové na zaplacení
divadelního představení. Děkuji panu Volhejnovi a
paní Hanušové za ochotu při svážení a rozvážení dětí,
všem zúčastněným dobrovolným hasičům, kteří připravili dětem nezapomenutelný zážitek.
Děkuji 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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Společenská kronika

V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Neumannová z Končin
pan Karel Forman z Horních Rybníků
pan Jaroslav Navrátil z Hor. Rybníků

paní Ivana Příbková z Hor. Rybníků
pan Vladimír Mertlík z Končin
pan Jiří Puš z Končin

paní Magda Formanová z Hor. Rybníků

pan Josef Kohl z Končin
pan Ladislav Hruška ze Zábrodí

pan Martin Příbek z Horních Rybníků

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Miloš Kollert z Horních Rybníků

paní Milena Lokvencová z Končin

pan Václav Dlauhoweský ze Zábrodí
pan Pavel Volhejn z Horních Rybníků
paní Helena Hanušová z Hor. Rybníků

pan Jiří Prouza z Horních Rybníků

pan Václav Jirásek z Horních Rybníků
paní Zdeňka Frýbová ze Zábrodí

paní Naděžda Volhejnová z Hor. Rybníků

pan Mojmír Kopecký z Hor. Rybníků
paní Iva Petirová ze Zábrodí
paní Irena Pušová z Končin

V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Emilie Filová z Horních Rybníků

pan Oldřich Hejda z Horních Rybníků

paní Libuše Válková z Končin
pan Josef Hanuš z Horních Rybníků
paní Anna Prouzová ze Zábrodí

pan Václav Slezák z Horních Rybníků
paní Ludmila Pohanková z Končin
pan Jaromír Červinka z Hor. Rybníků

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018, nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí, jeho zástupcům, celé
mojí rodině a mým přátelům za krásné květiny, dárky a
blahopřání k mým 90. narozeninám.
Ještě jednou srdečně děkuji za milou návštěvu.
Ludmila Martinová Končiny

Cestománie
Už 18. ročník Cestománie se konal v sobotu 13. dubna
2019 v budově Obecního úřadu Zábrodí v Horních
Rybníkách. Program Cestománie už tradičně propojuje zajímavé cestopisné přednášky z atraktivních míst
celého světa spojené s ochutnávkou exotické kuchyně
zemí z aktuálního programu s charitativním záměrem, kdy již osmým 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 tří tematických
bloků. Navštívili jsme čtyři kontinenty. Poprvé jsme
zavítali do střední Afriky a jejích tří zemí na pobřeží
Guinejského zálivu. Na americký kontinent jsme se
přes atraktivní karibské ostrovy Martinik a Dominika
přesunuli na americko-kanadské pomezí států Minnesota a Ontario a na kánoích propluli oblastí Boundary
Waters. S odvážnou cestovatelkou Viktorií Hlaváčkovou jsme skoro až na kost prožili radosti i strasti jejího
záměru jít nalehko a pouze pěšky přes Kavkaz. A do
Evropy jsme se vrátili letním putováním po Švédsku a
Norsku.

Pro aktivní účastníky byla opět připravena oblíbená
divácká vědomostní soutěž o atraktivní ceny od našich sponzorů. V rámci občerstvení jsme vedle české
klasiky nabídli velmi oblíbenou ochutnávku pokrmů
exotické kuchyně připravených vlastními silami přímo
na místě.
V letošním roce i díky podpoře obce Zábrodí, výtěžku
z dobrovolného vstupného a občerstvení a finanční
podpoře dvou místních firem Silvagro a TF Press se
nám podařil opět krásný čistý výtěžek Cestománie ve
výši 20.233,- Kč. To je mimochodem historicky nejvyšší částka. 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 kromě příjemně stráveného
sobotního dne naše akce pomohla dobré věci a už se
moc těšíme na již 19. ročník Cestománie, který bude
4. dubna 2020.
Václav Vencl
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Stavění máje a pálení čarodějnic
Letošnímu stavění máje a pálení čarodějnic
předcházelo chladné a deštivé počasí.
V úterý 30. dubna se však počasí zlepšilo,
bylo skoro jasno a mírně se oteplilo.
V šestnáct hodin přijel k obecnímu úřadu pan
Středa s koňským spřežením, naložil stavitele májky a pomocníky – děti, které se chtěly
svézt na koňském povoze, a všichni odjeli
pro májku do lesa. Mezitím se před úřadem
shromáždili diváci, kteří chtěli vidět, jak si
místní hasiči poradí se stavěním májky. Čekali dlouho, májka je letos hodně vysoká, připravit ji dalo hodně práce. V lese pana Nývlta
jsou již samé velké stromy. Hasiči vyzdobili

májku – na vršek připevnili břízku, o něco níže
věnec a omotali ji stuhou s trikolórou. Vztyčení
májky nebylo snadné, ale zkušení hasiči vše
zvládli na jedničku. Po přípitku pan Středa naložil
děti a další zájemce a odvezl je na hřiště. Kdo se
na vůz nevešel, šel pěšky. Na hřišti byla připravená hranice, děti čekaly soutěže, všichni se
těšili na občerstvení. K večeru se dost ochladilo,
ale to neubralo nikomu na dobré náladě. Děti se
po čarodějnicku vyřádily a všichni se ohřáli u
zapálené hranice. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravách, průběhu odpoledne a
večera a na přípravě kvalitního občerstvení.
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Hasiči Horní Rybníky

Soutěž „O pohár starosty obce Zábrodí“ a okrsková soutěž
Dne 11. května 2019 jsme ve spolupráci s okrskem
hasičů Červený Kostelec pořádali soutěž „O pohár
starosty obce Zábrodí“ a okrskovou soutěž.
Soutěž se konala na místním fotbalovém hřišti od
dvou hodin, a to v kategorii mužů a žen. Obě
soutěže probíhaly dle pravidel požárního sportu.
Každá se běžela na jeden pokus. I přes nevelkou
přízeň počasí se zúčastnilo 8 družstev mužů:
Červený Kostelec – město, Lhota za Červeným
Kostelcem, Žernov, Bohdašín, Stolín, Zábrodí, Horní
Rybníky, Pavlišov, a 3 družstva žen: Zábrodské
čertice, Horní Kostelec a Lhota za Červeným
Kostelcem.
Letošní milou a překvapivou novinkou této soutěže
bylo ženské družstvo „Zábrodské čertice“. Název již
napovídá, že družstvo bylo složeno z obyvatelek
naší obce. Abych byl přesný, zastoupeny byly
všechny tři části naší obce. Družstvo soutěžilo ve
složení: Lucie Brandová, Alice Formanová, Vendula
Urbanová (Zábrodí), Lenka Sýkorová, Monika
Středová (Končiny), Michaela Demjanovičová,
Kateřina Hanušová (Horní Rybníky) a Blanka
Mojžíšová (Končiny - Červený Kostelec). Některé
členky běžely závod poprvé, některé po 10 až 15
letech. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by to
nezvládly. Naopak, „Zábrodské čertice“ před soutěží
třikrát trénovaly. V obou soutěžích se umístily na 2.
místě, a tak získaly dva poháry.

Družstvo mužů z Horních Rybníků ve složení
Vendula Urbanová, Kateřina Hanušová, Jakub
Středa, Monika Středová, Radek Smrčka, Matouš
Demjanovič, Václav Nič, Pavel Jirásek ml., Jaroslav
Rýdl ml. se umístilo na 6. místě v soutěži „O pohár
starosty obce Zábrodí“ a na 3. místě v okrskové
soutěži, za které členové obdrželi pohár.
Družstvo mužů ze Zábrodí ve složení Jaroslav Vlček,
Michal Szmítka, Miloš Forman, David Florián, Lukáš
Branda, Petr Habr se umístilo na 7. místě v soutěži
„O pohár starosty obce Zábrodí“ a na 6. místě
v okrskové soutěži.
Jsem moc rád, že se letos podařilo po dlouhé pauze
opět složit ženské družstvo za naši obec, a doufám,
že to pro něj nebyla poslední soutěž.
Touto cestou bych chtěl poděkovat soutěžícím
z obecních družstev Horní Rybníky, Zábrodí a
„Zábrodské Čertice“.
Dále patří poděkovaní členům sboru za zajištění
občerstvení.
V neposlední řadě patří poděkování obci Zábrodí za
poháry pro první tři soutěžní družstva v obou
kategoriích a za sponzorský dar družstvu „Čertic“,
které od obce obdržely soutěžní trička.
Jakub Středa
velitel SDH Horní Rybníky
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Zábrodské traktory a Dětský den
První červen proběhl v naší obci ve znamení Dětského dne a Zábrodských traktorů. Počasí se
v sobotu umoudřilo, bylo teplo a slunečno, odpoledne sice z několika mraků spadlo pár kapek, ty
však účastníci zaujatí programem ani nezaregistrovali. Na hřišti bylo vše připraveno již dopoledne.
Příchozí nalezli několik občerstvovacích bodů. Fotbalisté točili pivo a nealko nápoje v kabinách. Hasiči
umístili svůj výčep pod altán společně s prodejem
skvělých bramboráků paní Středové (zásoby byly
velké a bramboráky se pekly až do večera) a dalšího
občerstvení. Další možností byl gril vedle altánu
s uzenou kýtou a kuřaty, obsluhovaný paní Burdychovou a panem Havrdou. Základnou pro pořadatele Dětského dne byl altán vedle kabin. Na fotbalovém hřišti stály atrakce pro děti: řetízkový kolotoč,
malý kolotoč a skákací hrad, ukázka modelů železnice a vojenské techniky. Pořadatelé připravili pro
traktory velké parkoviště a vytyčili dráhu pro jízdu
zručnosti. Program mohl začít. První traktory začaly
přijíždět před jedenáctou hodinou a ve dvanáct
bylo parkoviště plné. Přijelo asi 70 traktorů. Podle
silnice stála řada automobilových veteránů: staré
škody Felicia, Octavia Spartak, Mercedes, Tatra 11,
Tatra Tatraplán, motocykly Jawa 350, 175, parta
kluků s Pionýry Jawa 05, 21, Mustang. Starosta obce pan Dlauhoweský zahájil program a vydal pokyn
ke startu spanilé jízdy. Okruh vedl přes Horní Ryb-

níky, Špinku, náměstí v Červeném Kostelci, hráz
Brodského a Zábrodí zpět na hřiště. Kolona byla
opravdu dlouhá. V okamžiku, kdy se čelo kolony
zastavilo na křižovatce u lesa (cesta kolem Volhejnových), byl její konec teprve u bytovky v Horních
Rybníkách. Po návratu ze spanilé jízdy začala jízda
zručnosti. Účastníků bylo 33. Čas se měřil jen orientačně, technické rozdíly mezi jednotlivými stroji
byly příliš velké. Čtyři první ceny se losovaly ze
všech účastníků jízdy zručnosti. Po předání diplomů
a odměn se přetahoval pásový traktor s kolovým.
Po čtrnácté hodině přicházely děti s rodiči na dětský den. Každé dítě dostalo kartičku a po absolvování všech dvanácti připravených úkolů obdrželo
odměnu. Kromě již výše zmíněných atrakcí se děti
ještě mohly povozit na poníku paní Byšické, zhlédnout ukázku psí agility s Luckou Jirmanovou, pobavit se při koňské show kovboje Jimmyho. Nechyběla
ani hasební pěna od našich hasičů, ve které se děti
pořádně vyřádily. Účast na vydařeném dni byla veliká, počasí přálo skvělé akci. Poděkování patří všem
pořadatelům, pomocníkům, hasičům, kolektivu
mateřské školy, maminkám, které byly u jednotlivých stanovišť s úkoly pro děti, Policii ČR za doprovod a zabezpečení kolony spanilé jízdy. Děkujeme
všem sponzorům: SILVAGRO s.r.o, JILU SERVIS s.r.o,
Volhejn s.r.o, VODA CZ s.r.o, CE – ING s.r.o

Za rok se těšíme zase na shledanou.
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Kultura v Červeném Kostelci

Slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu
Richard Krajčo a Kostelecká cimbálovka 14. 8. 2019
Koncert se koná v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Ačkoli se to nezdá, Mezinárodní folklorní festival v
Červeném Kostelci, který bude letos probíhat od 14.
do 18. srpna, již klepe na dveře. Stává se tradicí, že
středeční slavnostní zahájení festivalu vyvrcholí
velkolepým koncertem.
Letošní slavnostní zahájení obohatí koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise. Můžete se
tak těšit na výběr Kryštof songů, které vám zahrají v
akustické podobě s kytarou, tak jak byly původně i
napsány, za doprovodu geniální Nikosovy trumpety.
Předskokanem tomuto oblíbenému interpretovi
bude Kostelecká cimbálovka, která se po roční pauze vrací na festivalová prkna a v unikátním projektu
si pár skladeb zahraje i s Richardem Krajčem.

Koncert těchto oblíbených kapel se uskuteční v
rámci slavnostního zahájení a prvního dne 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Kromě obou koncertů máte možnost
zhlédnout nejen slavnostní zahájení, ale vidět zástupce folklórních souborů např. z Japonska, Panamy, Velikonočních ostrovů, Francie, Bulharska 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 Nové Město nad
Metují, IC Police nad Metují. Online prodej vstupenek není možný.
Cena vstupenek je do 31. května nebo do vyprodání
prvních 700 ks vstupenek 290 Kč, od 1. června do
31. července 350 Kč a od 1. srpna 390 Kč.
Od 1. června 2019 budou v prodeji permanentky na
festival.

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

Pro děti telefon: 841 155 155
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.
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,
případně 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 s e n e p o s k y t u j e.

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

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
08. 06. a 09. 06.

MUDr. Jana Šnajdrová

15. 06. a 16. 06.

MUDr. Jan Šnajdr

22. 06. a 23. 06.

MUDr. Jana Šťovíčková

29. 06. a 30. 06.

MUDr. Tereza Štrasová

05. 07.

MUDr. Jana Vaňková

06. 07. a 07.07.

MUDr. Jana Vaňková

13. 07. a 14. 07.

MUDr. Alois Vejmola

20. 07. a 21. 07.

MUDr. Ivana Vejmolová

27. 07. a 28. 07

MUDr. Jarmila Vokůrková

03. 08. a 04. 08.

MUDr. Alena Zdražilová

10. 08. a 11. 08.

MUDr. Blanka Filipová

17. 08. a 18. 08.

MDDr. Lenka Brousková

24. 08. a 25.08.

MUDr. Renata Čábelková

31. 08. a 01.09.
07. 09. a 08. 09.

MUDr. Tomáš Žďárský
MUDr. Blanka Grummichová

Náchodská 548,
Velké Poříčí
Náchodská 548,
Velké Poříčí
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Sokolská 215,
Červený Kostelec
Sokolská 215,
Červený Kostelec
Palackého 20,
Náchod
Náchodská 548,
Velké Poříčí
Větrník 720,
Červený Kostelec
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Komenského 10,
Nové Město nad Metují
Kamenice 113 (Pasáž
Magnum), Náchod
Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov
Náchodská 240,
Dolní Radechová
Palachova 1742, Náchod

491 852 850
777 905 047
491 423 748
491 424 921
491 463 421
491 463 421
491 424 524
491 482 000
491 462 331
491 427 548
491 472 721
724 086 199
491 482 911
491 424 322
724 013 123
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14. 09. a 15. 09.

MUDr. Blanka Hulánová

21. 09. a 22. 09.

MUDr. Milan Hýbl

28. 09. a 29.09

MuDr. Tomáš Hýbl

Smetanova 144, Nové
Město nad Metují
Hálkova 367,
Náchod
Hálkova 367,
Náchod

491 428 502
491 428 636
491 428 636

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

TJ SOKOL Zábrodí - fotbal
Pro naše týmy končí sezóna 2018/19.
Předpřípravka: Nejmenší hráči jsou přihlášeni

Starší přípravka: Pro malý počet vlastních

do soutěže OFS Náchod. Největší slabinou
našeho družstva v této kategorii je malý počet
hráčů. Soutěž se hraje stylem 3+0 (tři hráči bez
brankáře). Na turnaje jezdíme nejčastěji ve třech,
a když jsou děti zdravé, tak v pěti, ale to je
málokdy. Hráčům musím poděkovat za snahu a
přístup k turnajům, nejvíce Báře Brandové, která
nevynechala na jaře ani jediný turnaj, a dalším:
Ondrovi Sýkorovi, Adamu Kohlovi, Vašku
Stodolovi a Kryštofu Burešovi.

hráčů jsme sestavili společný tým s Velkou
Jesenicí. Ze Zábrodí je pět hráčů, dalších pět
hráčů je z Velké Jesenice. Zbývá ještě poslední
kolo 2. června v Provodově. Doufáme, že se nám
podaří posunout se na třetí místo.
Hráči ze Zábrodí: Štěpán Chráska, Patrik
Hejcman, Tomáš Mikeš, Matěj Branda. Podzimní
část soutěže s námi odehrála Karolína Vašíčková,
která na jaře přestoupila do Náchoda.

Mladší přípravka:

Od začátku sezóny se
tomuto družstvu dařilo. Většinou nás přehrávali
jen kluci z Velké Jesenice. Máme šikovné hráče,
kteří pravidelně docházejí na tréninky a zápasy.
Všem hráčům patří poděkování za druhé místo
v tabulce.
Hráči mladší přípravky: Jiří Brož, Jakub Maroul,
Martin Turčík, Mareček Riedl, Josef Chráska,
Jakub Just, Kristýna Justová, Jonáš Pulkert,
Matyáš Prymš, Tadeáš Dohnanský, Matěj Konáš.
Starší přípravka

Mladší žáci: Družstvo mladších žáků je spojené
s Velkou Jesenicí. V podzimní části se nám moc
nedařilo. Hráči se spíš seznamovali, ale přesto se
utvořila dobrá parta, kterou ještě více stmelilo
soustředění před jarní částí soutěže na Jiráskově
chatě na Dobrošově. To přineslo na jaře lepší
výsledky a v tabulce jsme poskočili na čtvrté
místo. Rádi bychom tuto pozici udrželi, do konce
soutěže zbývají tři kola.
Mladší přípravka

Hráči ze Zábrodí: Jan Vít, Pulkert, Matěj Branda,
Michaela Chrásková, Kateřina Chrásková, Terezie
Klimešová, Nikol Matějovicová.
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Zábrodská děvčata dělají klubu jen radost

S

Soustředění mladší přípravky na Dobrošově

Mladší žáci na soustředění

Družstvo mužů: Dost starostí máme se soutěží
dospělých, kde hrajeme o záchranu v okresním
přeboru. Důležitý zápas nás čeká 2. června
v Mezilesí. Pokud náš tým prohraje, sestoupíme
po třech letech do okresní soutěže. Ohlédnemeli se tři roky nazpět, nikdy jsme v Mezilesí
nevyhráli. Doufejme, že tentokrát zabojujeme a
zvítězíme.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli
na celoroční práci ve fotbale: trenérům mládeže,
vedoucím, kteří zajišťují chod klubu, a
sponzorům: Saargummi Červený Kostelec,
Obecnímu úřadu Zábrodí, TF-Press Horní Rybníky
a Impro Zábrodí.
Poslední zápas hrajeme s Hronovem v sobotu 15.
června od 16.00 hodin na hřišti v Zábrodí.

Děvčata pravidelně hrají v soutěži mladších žáků.
Nejlepší střelkyně Michaela Chrásková na jaře
nastřílela 10 gólů. V jednom zápase čtyřikrát
skórovala. Samozřejmě další děvčata nejsou
pozadu, v obraně Terezka Klimešová, Nikol
Matějovicová, Kateřina Chrásková.
Děvčata také hrají za výběry OFS Náchod. Turnajů
se za Zábrodí pravidelně účastní Johanka
Chrásková,
Kateřina
Chrásková,
Michaela
Chrásková, Terezka Klimešová, Nikol Matějovicová
a za mladší kategorii Kristýnka Justová.
Aby toho nebylo málo, jsou Terezka Klimešová,
Michaela Chrásková a Nikol Matějovicová vybrány
do dívčího kempu za Králohradecký kraj. Když se
jim bude dařit, mohou se koncem června dostat na
Mládežnickou olympiádu do Liberce.
Dívky také vyzkoušely zahrát si s děvčaty TJ Sokola
Třebeš , se kterými se zúčastnily dvou turnajů
v Liberci (Krásná Studánka) a v Trutnově. Michalka
Chrásková se trefila celkem šestkrát a výrazně
pomohla k výhrám, v obraně se uplatnily Nikol
Matějovicová a Terka Klimešová. Za dobré výkony
byla děvčata oceněna oddílem TJ Sokol Třebeš a za
odměnu odjela do Prahy na zápas ženského
fotbalu Slávie Praha - Bayern Mnichov, který se
hrál na stadionu Slávie.
Na závěr chci poděkovat děvčatům za přístup
k fotbalu a reprezentaci našeho klubu a rodičům
za dobrou spolupráci s trenérem Jiřím Matějovicem.

Zábrodská děvčata v dresech Třebše

Oddíl TJ Sokol Zábrodí
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Výlet na Bor
Z Machova se vydáte po modré turistické značce a za stálého výstupu zdoláte horu
Bor s vyhlídkou na Sypací skále. Odtud dolů po modré, kde se napojíte na žlutou
turistickou značku, tzv. Tkalcovský stezník. Půjdete stále po žluté přes vrch Bučina
(622 m) a lyžařský areál až dolů do Machova.

Popis trasy
Machov – Bor (853 m Sypací skála) – Tkalcovský stezník – Bučina – Machov.

Náročnost a délka trasy
Tato středně náročná trasa s výstupem na Bor je dlouhá 5 km.

Sypací skála
Několik metrů před vyhlídkou, nad stezkou, po níž
jsme přišli, se tyčí asi 30 metrů vysoký skalní útvar s
mohutným zaklíněným balvanem. Je to tzv.
Rozsejpací či Sypací skála (či spíše její zbytek) s
pozoruhodnou historií. Na polské straně, těsně nad
státní hranicí, asi 60 metrů pod Blednymi Skalami,
stával převislý pískovcový kvádr, zachycený pouze
jedinou stěnou. Pod ním vznikla malá vyhlídková
plošinka, krytá přírodní kamennou klenbou dlouhou
asi 8 metrů a širokou 2 metry, obehnaná zábradlím.
V noci 11. května 1921 se přečnívající balvan náhle
odlomil a s obrovským rámusem se řítil přes státní

hranici po západním – českém – svahu hory. Na své
cestě drtil vše, na co narazil – stromy i menší skalní
balvany. Asi po 100 metrech se pak zarazil o skalní
pilíř a nárazem se roztříštil. Menší úlomky dopadly
ještě asi o 300 metrů níž, největší kus se zaklínil
právě o skálu, která se tyčí nad námi v sousedství
vyhlídky. Skála, která cestu balvanu zastavila, se
sama posunula o 2 metry ze svého ložiska a
odlomily se z ní velké kusy pískovce. Po katastrofě
dostala své dnešní jméno – Rozsejpací skála. Podle
pověsti se skála měla zřítit, až bude Prusku nejhůř.
A opravdu se tak stalo…
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Pro děti a chytré hlavy
Věty, které se čtou zepředu stejně jako zezadu
Kobyla má malý bok.
Jelenovi pivo nelej.
Sabina hrává na varhany bas.
Na pět šídel hledí Štěpán.
Zeman seno dones na mez.
Šenkýřko křikneš.
V elipse spí lev.
Olda vidí divadlo.
Dej Ivošovi jed.

Celkem jednu sovu sám pan Knap má, suvo
sundejme klec.
Pilot slíbil sto lip.
Kuna nese nanuk.
Zeman nemá kámen na mez.
Nekouká žák u oken?
Báře jede jeřáb.
Ale jak ta Katka jela.
Moto o tom.

Zbavte se stresu
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