ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ - říjen 2017
Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, přichází k Vám další číslo Zábrodského zpravodaje. Na léto jsme se těšili celou
zimu i jaro. Proběhlo v klidu s mnoha pěknými dny,
které často střídaly dny deštivé a chladnější. Skončilo náhle 31. srpna. Ve čtvrtek večer bylo ještě krásné teplo, 1. září jsme se probudili do podzimního
rána. Pěkných dnů bylo od té doby jen několik a
stále čekáme na příchod babího léta. Vlhké počasí
přineslo alespoň bohaté úlovky houbařům.
Pečlivě připravené oslavy 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů musely být přeloženy z hřiště
na obecní úřad. Hasiči vše zvládli na jedničku, včetně přeložení trasy slavnostního průvodu. Děti se
vrátily zase do školy a jejich časový rozvrh dostal
pevný řád. Do naší školky začaly chodit nové děti,
které se poprvé ocitly na celý den v cizím prostředí
bez maminky. Bylo u toho jistě trochu slziček, ale
stejně jako každý rok to paní učitelky, maminky i
děti zcela jistě zvládnou. Nás dospělé čeká dohnat

to, co jsme nestihli udělat v létě, a stejně jako děti
se vrátit k pravidelnému pracovnímu rozvrhu.
Ještě do začátku listopadu můžeme přijít na hřiště
podpořit naše mužstvo TJ Sokol v okresním přeboru. Fotbalistům přejeme, aby vyhráli co nejvíc zápasů. Obecní úřad chystá pro nás občany další projekty. V příštím roce to bude bezpečný chodník po
hrázi Brodského a další. Na hřišti se dokončuje
oplocení a další úpravy včetně parkoviště, na Končinách se mění sloupy veřejného osvětlení.
Těšíme se, že se s Vámi sejdeme na rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské nadílce. Činnost obce
v roce 2017 ukončí poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které je kromě oficiální pracovní části i příležitostí setkat se se sousedy
v předvánoční atmosféře.
Do konce roku Vám přejeme lepší počasí a veselou
mysl.
Obecní úřad
V Zábrodí 30. září

Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 31. 7. 2017
Starosta zahájil v 18,15 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.
Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Jirková, Pavel Volhejn
Zápisem pověřena: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva Lokvencová, Jiří
Matějovic, Pavel Volhejn (viz prezenční listina)
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Program:
1) Podání žádosti o dotaci na projekt „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Zábrodí“
2) Různé
3) Diskuse
4) Závěr
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
1. Podání žádosti o dotaci na projekt „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Zábrodí“
Obec má možnost požádat o dotaci na projekt „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Zábrodí“. MŽP vypsalo výzvu, kde můžeme zakoupit dodávkový automobil a kontejner na sběr oděvů. Dotace
je stanovena ve výši 85% uznatelných nákladů v maximální výši 830 000,- Kč včetně DPH. Celkové náklady jsou cca 1 mil. korun. Náklad pro obec by činil cca. 200 000,- Kč. Termín podání je do 31.7. 2017.
Žádost o poskytnutí dotace byla odeslána 28.7. 2017
Bude-li obec s žádostí úspěšná, bude v rámci tohoto projektu jednou až dvakrát ročně vyhlášen v obci
sběr oděvů, elektroodpadu a nábytku. Věci budou uloženy v RE-USE centru (ve skladu OU Zábrodí) a
nabídnuty zdarma občanům k dalšímu využití. Auto by mělo sloužit pouze na tento svoz.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci „Předcházení vzniku komunálních odpadů
v obci Zábrodí“, která bylo podána 28.7. 2017.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č.1/31/7/2017 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Různé
U fotbalového hřiště bude vybudováno parkoviště.
Na Končinách začala oprava VO a je vyčištěn příkop.
V rozpočtu je naplánována rekonstrukce chodníku na hrázi rybníku Brodský. V roce 2018 je reálný předpoklad možnosti získání dotace na vybudování chodníku ve výši cca. 50% uznatelných nákladů. Realizaci chodníku bychom přesunuli tedy až na rok 2018.
3. Diskuse
4. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 18,45 hodin.
Zapsala dne 31.7. 2017 Drahomíra Burdychová.

Termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2017:
30. října
8. prosince – poslední veřejné zasedání v roce 2017.
Zveme všechny občany k účasti na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta obce Zábrodí v souladu s ustanovením § 14c písm. a) a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), oznamuje:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod.,
v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hodin.

2.

Místo hlasování pro obec Zábrodí:
Zasedací místnost v budově OÚ Zábrodí, Horní Rybníky 35

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud je občanem jiného členského
státu, prokáže svou totožnost a občanství a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

5.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

6.

Při volbě do Parlamentu České republiky je možné hlasovat do přenosné
volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

7.

Každému voliči budou nejpozději 1 den přede dnem volby do Parlamentu České republiky dodány
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Zábrodí dne 23. 9. 2017
Jan Dlauhoweský
starosta obce
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Oznámení
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Společenská kronika
V měsíci říjnu 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
91 let pan Jan Středa z Končin
90 let paní Irena Prouzová z Horních Rybníků
82 let pan Miroslav Adamu z Horních Rybníků
80 let pan Josef Semerák ze Zábrodí
70 let paní Hedvika Bernardová ze Zábrodí
67 let paní Miloslava Vlčková ze Zábrodí
64 let paní Liduše Špicarová z Horních Rybníků
63 let pan Vratislav Horníček z Horních Rybníků
62 let paní Eliška Jiroušková z Horních Rybníků
61 let pan Jaromír Kozel z Končin

V měsíci listopadu 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
85 let paní Věra Hülleová z Končin
80 let pan Jaroslav Rýdl z Horních Rybníků
64 let paní Jaroslava Slezáková z Horních Rybníků
64 let pan Jan Laštovička z Končin
62 let pan Tomáš Mikeš ze Zábrodí
60 let paní Sylva Nevečeřalová z Horních Rybníků
60 let pan Petr Hanuš z Končin

V měsíci prosinci 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
83 let pan Adolf Kejklíček z Horních Rybníků
83 let paní Irena Dohnanská z Horních Rybníků
79 let pan Petr Kulda ze Zábrodí
79 let paní Věra Semeráková ze Zábrodí
79 let paní Erika Poláčková z Končin
78 let paní Květuše Kejklíčková z Horních Rybníků
74 let pan Jaroslav Vlček ze Zábrodí
72 let pan Otto Hepnar ze Zábrodí
68 let paní Bohuslava Jirková z Končin
67 let paní Jaromír Martin z Končin
66 let paní Jaroslava Špeldová ze Zábrodí
65 let paní Wieslava Vajsarová z Končin
61 let pan Jan Středa z Horních Rybníků

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Oslava 120. výročí založení
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v Horních Rybníkách
Oslavy 120. výročí založení našeho sboru se konaly
2. září 2017. Kvůli špatnému počasí jsme oslavy
přesunuli na obecní úřad. Na naše pozvání přijeli
kolegové z Polska, ze Lhoty za Červeným Kostelcem,
z Dolní Radechové a ze Zábrodí. Oslava byla zahájena slavnostním průvodem, který vedla koňská stříkačka zapůjčená od kolegů z polského Tarnówa a
tažená koňmi pana Lubomíra Středy.
Po průvodu jsme přivítali hosty a členy, vyslechli
proslovy starosty jak obce, tak hasičů, proslov bývalého velitele sboru Jaroslava Rýdla st., proslov velitele sboru a proslovy hostů. Po proslovech následovaly ukázky zásahů kolegů z Dolní Radechové a kolegů z polského Tarnówa při vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla a požární asistence při dopravní nehodě. Další ukázkou jednotky
z Dolní Radechové byl zásah při úniku nebezpečné
látky.
Ke zpestření odpoledne přispěli také pan Samek ze
Zblova se svojí harmonikou a mažoretky ze Rtyně v
Podkrkonoší s tancem Kankán. Mohli jsme vidět
veterány amerických vojenských vozidel, osobní
vozy, motocykly, historickou i současnou hasičskou

techniku. Kolegové ze Lhoty za Červeným Kostelcem přijeli s úplně novou cisternou.
Po celou dobu akce bylo pro všechny přítomné připraveno bohaté občerstvení, výborné jídlo. V podvečerních hodinách nám k poslechu a tanci zahrála
kapela EFEST.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
podíleli na organizaci oslav, zejména Klubu historických vozidel Česká Metuje – výstava veteránů, panu Tučkovi z Červeného Kostelce – americká vojenská vozidla, panu Samkovi za Zblova – harmonika,
skupině Efest – večerní zábava, panu Lelkovi z Olešnice – občerstvení, mažoretkám ze Rtyně v Podkrkonoší, hasičům SDH Lhota za Červeným Kostelcem
a hasičům SDH Dolní Radechová.
Hlavní dík patří obecnímu úřadu za finanční podporu této akce.
Všem obyvatelům obce bych chtěl za sbor dobrovolných hasičů z Horních Rybníků popřát krásný a
pohodový podzim.
Jakub Středa
velitel sboru
.
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Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu za příjemnou návštěvu jeho
zástupců, za dar a blahopřání k mým narozeninám.
Matějovic Jiří
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dary k mým
narozeninám.
Helena Hanušová

Vážený pane starosto, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám a ostatním zástupcům obecního úřadu
za dar a Vaši milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Jirka Ladislav
Touto cestou děkujeme všem sousedům a přátelům,
kteří se přišli rozloučit s naší maminkou Annou
Středovou
rodina Středova
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Výzva
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se zima a topná sezóna opět začíná. Pálením uhlí a dřeva se do vzduchu v podstatě vrací to, co tam
bylo. Pálením plastů, starého oblečení, odpadků a jiných chemicky upravených látek se do ovzduší uvolňují jedovaté plyny. Do ohně prostě nepatří. Moje malé děti dokážou rozlišit, co se spálit dle přírodních
zákonů smí, a co ne. Dokážete to i Vy, moji vážení a milí spoluobčané? Buďte ekologičtí a solidární ke
svému okolí, k planetě Zemi. Ve světě je spousta problémů, které změnit nemůžeme. Něco bychom ale
změnit mohli a rozhodně i měli.
Jitka Ničová

Pozvánky

Připravujeme:
12. listopadu 2017

loutkové představení pro děti

3. prosince 2017

rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš

Bližší informace budou na webových stránkách obce nebo na letáku ve Vaší schránce.
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Stále ještě můžete začít…

TANEČNÍ VEČERY
V HORNÍCH RYBNÍKÁCH
Rádi tančíte? Chcete si připomenout své taneční umění, které jste se v kurzech
učili? Nemáte doma dostatek místa, chcete si zatančit a chybí Vám k tomu ta
pravá atmosféra? Chcete se připravit na plesovou sezónu a sejít se s přáteli nad
sklenkou vína?
Jedinečná příležitost, kde si můžete zatančit všechny známé společenské tance, jako jsou např. waltz, foxtrot, tango, valčík, polka, blues, rumba, cha-cha, jive.
Tak právě pro Vás je tu další z cyklu tanečních večerů!
• Kdy: od 15. září 2017 (1x za 14 dní) pátek od 20.00 hod.
• Kde: Obecní úřad v Horních Rybníkách
• Informační schůzka 8. září od 19.00 hod. v sále OÚ
• Společenské oblečení neformální
• Hudba reprodukovaná
• Vstupné dobrovolné

Těší se na Vás manželé Formanovi
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: mirkaformanova@seznam.cz tel. 731 408 900

Taneční večery: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 1.12.
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Kultura v Červeném Kostelci
Vstupenky v předprodeji
Díky novému systému předprodeje vstupenek máte možnost již nyní zakoupit vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají např. až na podzim. Vstupenky zakoupíte v informačním centru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. V současné době jsou v předprodeji vstupenky na akce:
Muži v offsidu - 5. 10. 2017
Bosé nohy v parku – 29. 10. 2017
IVAN MLÁDEK - BANJO BAND - 7. 10. 2017
Pohádka o třech doktorech – 1. 11. 2017
Šípková Růženka - 8. 10. 2017
Pan Halpert a pan Johnson – 3. 11. 2017
Osudy dobrého vojáka Švejka - 14. 10. 2017
Dívčí válka – 22. 11. 2017
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – 17. 10.
Medová královna - 12. 11. 2017
2017
Hrdý Budžes – vyprodáno
Bosé nohy v parku – 21. 10. 2017
Věra Martinová – 15. 12. 2017

Předplatné na rok 2018
Ačkoli je současné divadelní, hudební nebo dětské divadelní předplatné teprve v polovině, již nyní pro Vás
připravujeme nabídku na rok 2018.
Kompletní nabídku najdete v červenokosteleckém listopadovém zpravodaji, ale malou ochutnávku můžeme představit již dnes. Divadelní nadšenci se mohou těšit např. na výbornou inscenaci Válku Roseových
v podání příbramského divadla nebo zatím utajenou hru domácího divadelního souboru. V hudebním
předplatném se můžete těšit např. na Lenku Filipovou a další hvězdné hudební interprety. Třetím rokem
Vám opět naservírujeme dětské divadelní předplatné plné krásných pohádek.
Věřte, že rozhodně bude z čeho vybírat a snad Vám přineseme i spousty tipů na vánoční dárek.

Pro děti
Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen tancují a zpívají, ale předvádí i různé
dobové zvyky a profese.
Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se
každé úterý od 16:00 v Grafoklubu za kinem Luník. Cena

na školní rok 2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se je možné
v průběhu celého kalendářního roku v informačním centru v Červeném Kostelci. Více informací o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let z Červeného Kostelce
a okolí jsme připravili nový taneční kroužek. Tvoříme
novou skupinu mažoretek MERIAN, které povedou zkušené lektorky Mgr. Jana Morávková a Ing. Erika Vítová.
Čeká Vás práce s hůlkou a pompomy, taneční a pohybová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku a

moderních tanců. Těšit se můžete na soutěžní vystoupení, nové kamarádky a spoustu zábavy.
Přihlášky a více informací na merian@centrum.cz, tel.
736285258. Těšíme se na Vás.

Kitty klubík
Od září jsme pro Vás otevřeli nový zájmový kroužek pro
nejmenší s názvem Kitty klubík. Jedná se o hudebně
anglickou výchovu nejmenších zábavnou formou. Vhodné pro děti od 3 do 6 let. Kurzovné činí 1 200 Kč / polo-

letí. Přihlásit se je možné kdykoli v průběhu kalendářního roku.
Lektorky: Petra Drejslová DiS, Hana Řezníčková Kukulová
DiS. Více informací na mksck@mksck.cz.

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
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TJ Sokol Zábrodí - fotbal
Po letní přestávce se znovu rozjela soutěž a mládežnické turnaje.
Starší hráči v družstvu mužů skončili a tým bylo třeba omladit. V další části soutěže se ukáže, zda
noví hráči budou stačit na okresní přebor.
Bude záležet na přístupu hráčů k zápasům a dobré partě. Družstvo vede Jakub Rejhart. Doufáme,
že na jaře budeme úspěšnějším týmem než v minulém ročníku.
V kategorii předpřípravka ročník 2011 a mladší máme jedno družstvo. Každý čtvrtek hraje dva
zápasy. Družstvo vedou Jiří Brož a Jiří Matějovic.
Družstvo mladší přípravky vedou M. Just a H. Vacková. Hraje každou sobotu.
Starší přípravka se spojila s Velkou Jesenicí a hrají soutěž společně. Důvodem bylo málo hráčů v
obou klubech. Hrají vždy v neděli. Hlavní vedoucí jsou za Velkou Jesenici Petr Havlík, za Sokol
Zábrodí Jiří Brož a Jiří Matějovic

Okresní přebor mužů
Naše mužstvo je na 11. místě tabulky (hraje celkem 14 mužstev)

1. kolo
Neděle 20. 8. 2017 17:00
So. Zábrodí - TJ V.Poříčí B 0:7 (0:6)

2. kolo
Neděle 27. 8. 2017 17:00
So. Zábrodí - TJ Velichovky 1:1 (0:1)

3. kolo
Neděle 3. 9. 2017 17:00
So. V. Jesenice - So. Zábrodí 3:0 (2:0)

4. kolo
Neděle 10. 9. 2017 17:00
So. Zábrodí - SK Babí 1:4 (1:1)

5. kolo
Sobota 16. 9. 2017 16:00
TJ Dolany - So. Zábrodí 2:0 (1:0)

7. kolo
Neděle 1. 10. 2017 10:00
TJ Č. Kostelec B - So. Zábrodí 2:3 (2:1)
Tento zápas nás velice zajímal. Domácí byli v prvním poločase lepším týmem, ale za bojovnost si tři
body vezou hosté. Dobrý byl výkon Honzy Čejchana, který přispěl dvěma góly.
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Soutěž mladší přípravky
Družstvo mladší přípravky je v tabulce na 9. místě. (Hraje celkem 12 mužstev.)
U mladší přípravky se od začátku potýkáme s menším počtem dětí. Buď jsou často nemocné, nebo se
některé odhlásily před zahájením soutěže. Přesto máme dobré hráče Štěpána Chrásku, Patrika Hejcmana, Karolínu Vašíčkovou.

1. kolo
Sobota 2. 9. 2017 09:00
TJ Č. Kostelec - S. Zábrodí 0:8 (0:3)
S. Zábrodí - FK Náchod 3:4 (2:2)
Sp. Police - S. Zábrodí 5:2 (2:1)

2. kolo
Sobota 9. 9. 2017 09:00
S. Zábrodí - SK Rozkoš Č. Skalice 3:4 (1:0)
TJ Č. Kostelec - S. Zábrodí 0:9 (0:3)
S. Provodov - S. Zábrodí 5:2 (2:2)

3. kolo
Sobota 16. 9. 2017 09:00
S. Provodov - S. Zábrodí 3:2 (2:2)
S. Zábrodí - SK Rozkoš Č. Skalice 4:9 (2:7)
Machov/Police - S. Zábrodí 1:5 (0:0)

4. kolo
Sobota 23. 9. 2017 09:00
S. Zábrodí - S. V. Jesenice 5:6 (4:3)
S. Zábrodí - MFK N. Město B 4:7 (3:3)
S. Zábrodí - Sp. Police 7:2 (3:1)

5. kolo
Sobota 30. 9. 2017 09:00
Sl. Broumov - S. Zábrodí 2:5 (1:3)
Machov/Police - S. Zábrodí 1:5 (0:0)
S. Zábrodí - TJ V. Poříčí 0:2 (0:0)

Soutěž předpřípravky
Družstvo předpřípravky je v tabulce na 4. místě. (Hraje celkem 12 družstev.)

Nejmenším hráčům patří poděkování za to, jak přistupují k zápasům. Sice nás je málo, ale šikovné
fotbalisty máme - Pepču Chráska, Jonáše Pulkerta a doplňují je Toník Hovorka a Jirka Brož.
1. kolo
Čtvrtek 7. 9. 2017 17:00
S. Zábrodí - S. Provodov 15:2 (8:1)
S. Zábrodí - TJ V. Poříčí 5:2 (1:2)
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2. kolo
Čtvrtek 14. 9. 2017 17:00
FK Jaroměř - S. Zábrodí 4:4 (2:0)
MFK N. Město - S. Zábrodí 0:7 (0:3)

3. kolo
Čtvrtek 21. 9. 2017 17:00
S. V. Jesenice - S. Zábrodí 3:4 (1:2)
S. Zábrodí - FK Jaroměř 3:4 (2:2)

4. kolo
Čtvrtek 28. 9. 2017 17:00
S. Zábrodí - FK Náchod - Bělásci 2:3 (0:2)
FK Náchod - Modrásci - S. Zábrodí 7:4 (3:2)

Soutěž starší přípravky – spojený tým V. Jesenice/Zábrodí
Družstvo starší přípravky je v tabulce na 4. místě. (Hraje celkem 11 družstev.)
Spojení dvou klubů, velká radost z výsledků i ze hry.

1. kolo
Neděle 3. 9. 2017 09:00
V. Jesenice/Zábrodí - TJ Velichovky 7:8 (3:3)
Pen: 7:8
AFK Hronov - V. Jesenice/Zábrodí 5:4 (2:2) Pen:
2:1
SK Babí - V. Jesenice/Zábrodí 4:3 (1:1) Pen: 3:2

2. kolo
Neděle 10. 9. 2017 09:00
TJ V. Poříčí - V. Jesenice/Zábrodí 3:1 (1:1)
S. Provodov - V. Jesenice/Zábrodí 1:5 (1:5)
SK Babí - V. Jesenice/Zábrodí 1:6 (1:3)

3. kolo
Neděle 17. 9. 2017 09:00
V. Jesenice/Zábrodí - TJ V. Poříčí 4:6 (3:3)
V. Jesenice/Zábrodí - Sl.Teplice 6:2 (2:2)

4. kolo
Neděle 24. 9. 2017 09:45
Sp. Police - Želvy - V. Jesenice/Zábrodí 2:6 (2:2)
Sp. Police - Šneci - V. Jesenice/Zábrodí 3:4 (1:2)
Pen: 4:5

5. kolo
Neděle 1. 10. 2017 09:00
S. Provodov - V. Jesenice/Zábrodí 1:7 (1:6)
V. Jesenice/Zábrodí - Loko. Meziměstí 9:1 (3:1)
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Zubní lékařská pohotovost
Precident s.r.o. - MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž
Magnum), Náchod

724 086 199

MDDr. Lucie Škodová Třísková

Denisovo nábřeží 665,
Náchod

491 421 920

MUDr. Jarmila Podškubková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

MUDr. Radmila Sedláčková MSc

Kostelecká 1204,
Náchod

491 426 926

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665,
Náchod

491 424 921

JuALDent s.r.o. - lékař stomatolog
Jurii Shmal

Burdychových 325,
Červený Kostelec

491 463 237

MUDr. Michaela Kučerová

Komenského 72, Nové Město
nad Metují

491 472 924

18.11. a 19.11.

Precident s.r.o. - MDDr. Lenka
Suchánková

Kamenice 113, (Pasáž
Magnum), Náchod

724 086 199

25.11. a 26.11.

Stomatologie RZ spol. s r.o. MUDr. Lubomír Šeda

Komenského 72,Nové Město
nad Metují

491 472 946

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

ZŠ Malecí

491 520 373

07.10. a 08.10.
14.10. a 15.10.
21.10 a 22.10.
28.10. a 29.10.
04.11. a 05.11.
11.11. a 12.11.
17.11.

02.12. a 03.12.
Nové Město nad Metují
09.12. a 10.12.
16.12. a 17.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548,
Velké Poříčí

777 905 047

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548,
Velké Poříčí

491 852 850

MUDr. Jana Šťovíčková

Denisovo nábřeží 665,
Náchod

491 423 748

MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407,
Náchod

491 427 603

MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69,
Hronov

491 482 700

MUDr. Petr Juran

Komenského 10,
Nové Město nad Metují

491 472 721

MUDr. Tereza Štrasová

Denisovo nábřeží 665,

491 424 921

30.12. a 31.12.
Náchod

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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Kam na výlet ?
Kdo se bojí, nesmí do „pekla“
Malé Svatoňovice, nám. K. Čapka – (červená t. z.):
rozcestí Pod Kolčarkou, lom Kuprovka, měděný důl
Bohumír, zpět lom Kuprovka, rozcestí Pod Kolčarkou,
Malé Svatoňovice (9,5 km)
Vydejte se na podzimní výlet přes vrcholky Jestřebích
hor až do měděného dolu Bohumír, kde objevíte
samotné peklo i s několika čerty. Ačkoli výlet není příliš
dlouhý, upozorňujeme předem na větší převýšení
z důvodu přechodu hřebenu Jestřebích hor.
Ze svatoňovického náměstí, kde si v Mariánské studánce
můžeme nabrat výbornou vodu na cestu, se vydáme po
červené turistické značce, která chvíli kopíruje i hlavní
silnici. Ačkoli zde doprava není příliš hustá, dbejte
prosím na zvýšenou opatrnost. V pravotočivé zatáčce
nás značka vyvede již mimo silnici a nyní nás čeká prudší
kopec až na hřeben Jestřebích hor. Jakmile mineme
Petrovickou kapličku, víme, že jsme již za polovinou
největšího kopce. Ještě pár metrů stoupání a ocitáme
se až na samotném hřebenu Jestřebích hor na rozcestí
Pod Kolčarkou. Určitě víte, že Jestřebí hory jsou proslulé
kromě rozhledny Žaltman a loupežníka Lotranda také
celou řadou vojenských opevnění, která skrývají husté
lesy. Na rozcestí si hned můžete prohlédnout objekt
lehkého opevnění vzor 37, který je zcela zrekonstruován
do stavu z roku 1938 a plně vybaven. Jeho návštěvu
byste si popřípadě museli předem domluvit, neboť
správci „řopíku“ tu obvykle bývají jen zřídka a v letních
měsících. Od rozcestí pokračujeme stále po červené a
tentokrát již z kopce. Sejdeme až k zaplavenému lomu
Kuprovka a dojdeme až na hlavní silnici, odkud je to jen
malý kousek do našeho cíle, měděného dolu Bohumír.

Zpět se můžete vydat po stejné cestě, popřípadě si ji
ještě trochu prodloužit a od rozcestí Pod Kolčarkou se
projít po hřebenu až téměř k rozcestí u Bílého kůlu a po
modré sejít zpět do Malých Svatoňovic.
V říjnu můžete prohlídku dolu absolvovat jen po
předchozí domluvě, my však do dolu doporučujeme
zavítat v období 21. – 22. 10. nebo 28. – 29. 10., kdy se
při akci s názvem „Jak se peklo probouzí aneb jak se
čerti za dětmi na zem chystají“ otevře v autentických
chodbách dolu doslova peklo. Děti, které akci navštíví, si
vyzkoušejí každodenní činnosti čertů, jejich povinnosti,
ale ani legrácky si čertíci neodpustí. Děti si projdou
čertovskou školou, pak se okolo kovárny dostanou
k vědmě Bertě, která za všech okolnostní zná všechny
hříchy vašich dětí. S čertíky pak společně připraví dřevo,
aby bylo pod kotlem stále čím topit. Nakonec navštíví
samotný pekelný sál, kde trůní sám Lucifer. Lucifer
stejně jako vědma ví všechno a hříchy patřičně
odměňuje. Pozor, rezervace termínu nutná. Více
informací o dolu Bohumír a dalších zajímavostech
Kladského pomezí se dozvíte na www.kladskepomezi.cz.

Převzato od: Branka o.p.s., autor Eva Urešová
Fotografie: Rita Tučková

www.kladskepomezi.cz
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Zadáno dětem
Několik úloh pro chytré dětské hlavy. Na této stránce Vám budeme zadávat zajímavé úlohy. Řešení pošlete e-mailem
na adresu: vtipnahlava@seznam.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky na obecním úřadě do 31.října 2017. Uveďte
svoje jméno a věk. Deset nejrychlejších řešitelů a správné řešení uveřejníme na stránkách obce a v příštím
Zábrodském zpravodaji.
Na obrázku vidíte několik obrázků zasazených do matematické
rovnice. Dokážete správně určit, jaké číslo bude místo otazníku?
Pozor! Velká část lidí tento obrázkový hlavolam vyřeší špatně!
Tak si na něm dejte záležet. Takové úlohy dnes řeší děti ve 2.
třídě základní školy.

Na obrázku můžete vidět zajímavý hlavolam. Je tam několik
rovnic, které se ovšem nerovnají. Dokážete vysvětlit, podle
jakého klíče jsou tyto příklady napsány?

Na obrázku vidíte obrazec – domeček. Dokážete tento obrazec
nakreslit jedním tahem tak, abyste po nakreslené čáře nejeli
vícekrát? Domeček je velmi známý, existují však složitější
obrazce, které se dají namalovat jedním tahem.

Na obrázku vidíte obrazec – zobáček. Dokážete tento obrazec
nakreslit jedním tahem tak, abyste po nakreslené čáře nejeli
vícekrát? Určitě je to možné a není to ani moc těžké.
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Pro relaxaci po náročných úlohách

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.

