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Jaro je období znovuzrození, energie srší ze všeho a i nás dobíjí.
Jaro je blízký cíl studeného období, tolik očekávaný, každý se na něj těší moc.
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ZŠ a MŠ Dolní Radechová uvítá nové prvňáčky

Blíží se termín zápisu do školy a mnoho rodičů jistě přemýšlí o tom, jak nejlépe může jejich dítko
strávit následujících pět let. První roky ve škole jsou zcela zásadní pro jeho budoucí fungování v
celém školském systému, a tak všichni jako rodiče chceme, aby start tohoto velkého dobrodružství
pod názvem vzdělávání, byl pro děti co nejpříjemnější. Devět let na jedné škole je dlouhá doba,
proto je často velmi přínosné tento čas dětem rozdělit. A kde jinde začít, než na malé škole rodinného typu. Pokud tedy s výběrem školy ještě váháte nebo Vás toto rozhodnutí čeká v letech příštích, dovolte mi představit naši malou milou školičku v Dolní Radechové.

Jak si tu žijeme, co nabízíme a proč si vybrat právě nás?
-

-

-

-

-

jsme škola malotřídní, což zaručuje
malý počet žáků ve třídě a individuální
přístup k
potřebám každého, děti
se zde učí vzájemné pomoci, trpělivosti a především samostatnosti, kterou si u našich dětí velmi
chválí učitelé na
druhém stupni a
tyto kvality se
hodí hlavně pro jejich budoucí život.
máme
výborné
technické zázemí, interaktivní tabuli nebo dataprojektor
v každé třídě, počítačovou učebnu a
kabinet, plný zajímavých pomůcek
k výuce
nabízíme
spoustu
odpoledních
kroužků, aby děti nemusely dojíždět jinam - sportovní, výtvarný, čtenářský,
badatelský, díky obci také hasičský a
myslivecký
s dětmi zažíváme mnoho akcí za
rok...podzimní adaptační pobyt na podporu kladných vztahů žáků v nových kolektivech, projektové dny, exkurse, výlety, letní školu v přírodě
zajímavé výukové programy, zaměřené na matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost
kulturní akce...do školy zveme lektory
na programy z různých oblastí, navštěvujeme a učastníme se programů v
místní knihovně i v knihovně v Náchodě,
kam chodíme i do divadla Beránek

·

dbáme u dětí na položení sportovních
základů, proto nabízíme plavecký výcvik
všem ročníkům a od
druhého ročníku také lyžařský kurs
·
máme opravdu
blízko do přírody, k
dispozici
máme
kromě okolních luk a
lesů také školní zahradu, blízké hřiště,
ale také víceúčelovou sportovní halu v
Dolní Radechové
· spolupracujeme
s obcí na mnoha
akcích...Vánoční
zpívání u stromečku, vystoupení našich dětí
na Vítání občánků, Karneval, Čarodějnice,
no a díky obci také naši prvňáčci zažijí ke
konci školního roku Pasování na čtenáře v
místní knihově
Je toho spousta, co tu děti během své školní docházky mohou zažít. Nyní jsme vcelku
nový kolektiv, plný nadšenců, kteří pro děti
vymýšlejí stále nové a zajímavé aktivity a je
vidět, že čas ve škole s dětmi si opravdu
užívají.
Letos jsme nemohli uskutečnit Den otevřených dveří, není ale problém se po telefonické domluvě kdykoliv přijít podívat, nadechnout se atmosféry naší školičky zevnitř
a poté se rozhodnout. Velmi ráda odpovím
na jakýkoliv dotaz na tel 730 102 831.
Ať se rozhodnete jakkoliv, přeji, ať je pro
Vaše děti start do "nového života" co nejpříjemnější a nejsnadnější.
Mgr. Věra Štěpánková
ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Radechová
Náchodská 85
54911 Dolní Radechová
Tel.: 730 102 831
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Oznámení
V sobotu 13.března všichni občané obdrželi od obce respirátory, všichni nad 60 let navíc pratelné roušky,
balení vitamínu C, vitamínu D3 a zinku.
Další respirátory mohou občané obce Zábrodí zakoupit v úředních hodinách na OÚ za 7,50 Kč / 1kus.
Předem se domluvte s paní Burdychovou na tel: 735 175 758

ČEZ –distribuce nebude nadále informovat o odstávkách dodávek elektřiny s pomocí letáků.
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Hospicová pomoc v domácnosti v době pandemie covid-19
Péče o umírající se za času koronaviru změnila. Jako domácí hospic pomáháme ulevit nemocnicím, staráme se o pacienty, kteří už nemohou být dále
hospitalizováni a jsou z nemocnic překládáni např. do léčeben dlouhodobě
nemocných (LDN).
Stále častěji se na nás obrací blízcí pacientů, kteří onemocněli koronavirem,
jejich prognóza není dobrá, ale umožňuje domácí péči. Taková péče se pro
nás momentálně stává běžnou, a proto bychom rádi dali vědět občanům, že
i v takových případech se na nás mohou obrátit.
Podmínkou v takovém případě je vážný stav pacienta a to, že v domácnosti s nemocným musí být přítomen
nejméně jedna pečující osoba. Nejste-li si jistí, zda je pro vás hospicové péče vhodná, neváhejte nás kontaktovat.
Pomáháme s péčí o pacienty, o které si jejich nejbližší přejí pečovat doma. Nabízíme péči 7 dní v týdnu a 24
hodin denně. A pokud nelze pečovat doma, je v případě volné kapacity možnost využít i lůžkové péče
v Hospici Anežky České, kdy nejbližší neztratí s nemocným kontakt.
Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České
Kontakt na naši službu:
Kontaktní osoba: Iva Valerová, tel.: 724 094 556,
email: valerova@hospic.cz
Mobilní hospic Anežky České
Husova 649
54941 Červený Kostelec
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pro okres Náchod
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Společenská kronika
V měsíci dubnu 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Jana Špeldová Horních Rybníků
paní Danuška Tomková z Končin
paní Drahoslava Volhejnová z H. Rybníků
pan Josef Pásler z Končin
pan Ivan Vajsar z Končin

paní Marta Burdychová ze Zábrodí
pan Miroslav Sedláček z Horních Rybníků
pan Jiří Škoda ze Zábrodí
pan Petr Šeda z Horních Rybníků
paní Jiřina Ducháčová z Končin

V měsíci květnu 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Soumarová ze Zábrodí
pan Oldřich Prouza ze Zábrodí
paní Marie Feyglová ze Zábrodí
pan Josef Tomek z Končin
paní Jana Dlauhoweská ze Zábrodí
paní Mária Suková z Horních Rybníků

pan Luděk Adámek ze Zábrodí
pan Ladislav Jiroušek z Horních Rybníků
pan Miloš Forman z Končin
paní Marcela Veselá z Horních Rybníků
paní Věra Škodová ze Zábrodí

V měsíci červnu 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Libuše Machová ze Zábrodí
paní Božena Vojtěchová z Končin
pan Ladislav Jirka z Končin
pan Břetislav Řehák z Horních Rybníků

paní Jarmila Laštovičková z Končin
paní Milena Semeráková z Končin
paní Šárka Kohlová z Končin

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
Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým za projevy soustrasti a za účast na posledním rozloučení
s Pavlem Volhejnem.
Drahoslava Volhejnová s rodinou
Děkujeme přátelům,známým,sousedům,obecnímu úřadu a hasičům za projevy soustrasti a za účast naposledním rozloučení s Josefem Semerákem.
Věra Semeráková s rodinou

Děkuji všem, kteří mi projevili upřímnou soustrast při úmrtí mého muže. V této těžké chvíli mi nejvíce
pomohli paní Silva Knina a Luboš Středa.
Děkuji Danuše Adamová

V době psaní tohoto příspěvku nejsou dosud známé
výsledky Tříkrálové sbírky, která probíhala v termínu od 1. do 24. ledna, přesto bychom chtěli vyjádřit
poděkování všem, kteří se sbírky jakoukoliv formou
zúčastnili. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
trpělivě vyčkávali na rozhodnutí o jejím průběhu,
dále všem zástupcům obce Zábrodí, kteří umožnili
umístění stacionární pokladničky na úřadě, za jejich
vstřícný postoj. V neposlední řadě Vám - dárcům,

kteří jste prostřednictvím sbírky přispěli na charitní
dílo. Jsme si vědomi, že informace o změnách v
konání Tříkralové sbírky se nemusela dostat ke každému a mrzí nás, pokud k tomu došlo. Věříme však,
že situace v příštím roce již dovolí tradiční podobu
sbírky a bude opět možné se setkat se skupinkami
tří králů, kteří s koledou budou přinášet přání do
Nového roku.

Za oblastní charitu Červený Kostelec, Jan Kordina, Josef Urban

Výtěžek Tříkrálové sbírky za obec Zábrodí je 21 507,- Kč
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:

datum služby
rok 2020

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

02. 04.
03. 04. a 04. 04.
05. 04.
10. 04. a 11.04.
17. 04. a 18. 04.
24. 04. a 25.04.
01. 05. a 02. 05.

MUDr. Jan Klimek
MDDr. Michal Jánský
MUDr. Anna Klikarová
MUDr. Hana Jelenová
MDDr. Pavel Jirásek
MUDr. Petr Juran
MUDr. Anna Klikarová

08. 05. a 09. 05.

adresa ordinace

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 427 603
702 125 554
491 482 700
491 431 104
703 600 915
491 472 721
491 482 700

MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407, Náchod

491 427 603

15. 05. a 16.05.
22. 05. a 23.05.
29. 05. a 30.05.

MDDr. Martin Kyselý
MDDr. Jana Kyselá
MUDr. Jana Malíková

Rokolská 123, Nový Hrádek
Rokolská 123, Nový Hrádek
Denisovo nábřeží 665, Náchod

495 217 195
495 217 195
491 428 885

05. 06. a 06.06.

MDDr. Jan Petřík
Zubní lékař Eva Lucyna PerezCruz (Dentator s.r.o.)
MUDr. Jarmila Podškubková
MUDr. Eliška Pištorová

12. 06. a 13. 06.
19. 06. a 20. 06.
26. 06. a 27. 06.

Českých bratří 407, Náchod

telefon

Nemastova 1919, Náchod - Branka

Náměstí ČSA 69, Hronov
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Komenského 72, Nové Město n. Met.
Komenského 10, Nové Město n. Met.

Kamenice 113 (Pasáž Magnum),
Náchod
Karlovo nám. 179, Náchod
(budova České spořitelny)

Větrník 720, Červený Kostelec
Komenského 72, Nové Město n. Met.

724 086 199
+48 792 833
635
491 462 331
491 472 923

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

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/
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Z kroniky
ZIMA PŘED ŠEDESÁTI LETY
Často vzpomínáme jaké zimy byly dřív, kolik bylo sněhu a jak mrzlo, jaká byla v létě vedra, nebo jak
pršelo. Porovnejte sami svoje vzpomínky se zápisy z kroniky tak, jak je zapsal kronikář pan Václav
Bydžovský.

PODZIM - ZIMA 1960-1961
Říjen 1960: Střídaly se dny polojasné i jasné s
oblačnými a deštivými. 11. října začalo JZD se
sklizní brambor, které se sklízely celkem za pěkného
počasí, jen ranní mlhy byly vystřídány teplými dny.
Teprve konec října byl opět deštivý.
Listopad 1960: Tento ráz počasí zasáhl i měsíc
listopad. V JZD byla dokončena sklizeň brambor 3.
listopadu. Na poli zůstala ještě řepa krmná , která
se sklízela už za celkem nepříznivého počasí.
Mrholení, deštivo , chladno 5 °C až 6 °C, zataženo ,
koncem měsíce 29. XI. Šedivý mráz -3 °C, na vodě
se objevil led.
Prosinec 1960: Dne 1. prosince už byl led i na
Špince , -8 °C až –10 °C . Teploty až do 14.prosince
nevystoupily nad 0 °C , až od 15.12. se oteplilo, což
bylo předzvěstí sněhu. První sníh, který napadl 13.
prosince , ještě roztál, ale 20.- prosince byla celá
krajina pod sněhem. V noci 21,. Prosince opět
pršelo, sníh roztál a vánoce byly na blátě.Nový sníh
napadl až na Silvestra, teploměr ukazoval jen
několik stupňů pod nulou. Vánoční prázdniny mohly
děti prožít aspoň na Špince, když musely sáňky a
lyže nechat zahálet.

Leden 1961: Mírné mrazy , sněhový poprašek, 4.
ledna obleva a déšť. Příštího dne opět mráz, 6.
ledna sněžení, teplota –8 °C až –15 °C , ve dne
kolem –5 °C . od 29. do 31. ledna obleva, déšť,
skoro bez sněhu, po cestách všude teklo plno vody.
Únor 1961: 1. února pršelo, teploměr vystoupil na
7 °C, sníh vůbec žádný. Nový napadl až 3. února,
teplota přes den 3 °C až 4 °C, pak nová obleva,
úplně bez sněhu, mlhavo blátivo až do 17. února.
Následovaly mírné mrazy přes den však ukazoval
teploměr 10 – 12 °C na nulou. Stále teplo až do
konce února. Byl to tedy měsíc neobvykle teplý.
Březen 1961: Od prvních dnů teplý měsíc. V noci
slabé mrazíky, přes den 12 °C až 14 °C , Špinka byla
už 11. března úplně bez ledu. Dne 19. a 20. března
však napadlo značné množství sněhu. Příští dny
stále sněhu přibývalo. 24. března se tak oteplilo, že
téměř všechen sníh roztál. Sníh napadl znovu 28. a
29. března. 31. března byl však pryč vlivem
slunečních paprsků přes den i vlivem silného deště
přes noc.
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Pro děti a chytré hlavy
Jazykolamy
Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngoluje starý otorinolaryngolog.
Hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.
Klára Králová hrála na klavír.
Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra.
Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí.
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. Úloha skutečně jde vyřešit.

Nakreslete jedním tahem

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2020
Zkus projít bludištěm

Řešení:

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2020
Spoj po sobě jednotlivá čísla - nakresli a omaluj mořského koníka
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DUHA
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.

