Vám přeje jménem Obecního úřadu Zábrodí
Jan Dlauhoweský - starosta obce
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BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci březnu 2016 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
89 let paní
81 let pan
81 let paní
78 let pan
76 let paní
71 let paní
70 let pan
64 let paní
62 let paní
61 let paní
61 let pan

HANUŠOVÁ Jarmila z Končin
KRÁL Oldřich z Horních Rybníků
VYHNÁLKOVÁ Irena z Končin
HANUŠ Antonín z Horních Rybníků
HEJDOVÁ Iva z Horních Rybníků
HORNYCHOVÁ Ludmila ze Zábrodí
VOJTĚCH Miroslav z Končin
JIRÁSKOVÁ Jaroslava z Horních Rybníků
HORÁKOVÁ Vladimíra z Horních Rybníků
BENEŠOVÁ Alena ze Zábrodí
VESELÝ Jan z Horních Rybníků

V měsíci dubnu 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
88 let
79 let
76 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
64 let
61 let

pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní
pan

MATĚJOVIC Jiří z Končin
POLÁČEK Karel z Končin
ŠPELDOVÁ Jana z Horních Rybníkách
HANUŠOVÁ Anna z Horních Rybníků
TOMKOVÁ Danuška z Končin
VOLHEJNOVÁ Drahoslava z Horních Rybníků
PÁSLER Josef z Končin
VAJSAR Ivan z Končin
BURDYCHOVÁ Marta ze Zábrodí
SEDLÁČEK Miroslav z Horních Rybníků

V měsíci květnu 2016 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
88 let
87 let
84 let
78 let
73 let
72 let
69 let
68 let
66 let
63 let
62 let
62 let
62 let
61 let

paní
paní
pan
pan
paní
paní
pan
paní
paní
pan
pan
paní
pan
paní

SOUMAROVÁ Anna ze Zábrodí
MARTINOVÁ Ludmila z Končin
HANUŠ Jaromír ze Zábrodí
PROUZA Oldřich ze Zábrodí
FEYGLOVÁ Marie ze Zábrodí
WOLFOVÁ Milada z Končin
TOMEK Josef z Končin
DLAUHOWESKÁ Jana ze Zábrodí
SUKOVÁ Mária z Horních Rybníků
ADÁMEK Luděk ze Zábrodí
JIROUŠEK Ladislav z Horních Rybníků
PROUZOVÁ Hana z Horních Rybníků
FORMAN Miloš z Končin
VESELÁ Marcela z Horních Rybníků

Oslavencům přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí do dalších let.
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Poděkování
Děkuji rodině, známým a zástupcům obecního úřadu za gratulace, věcné a květinové dary k mým
devadesátým narozeninám.
Josef Burdych, Končiny
Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za gratulaci, balíček a květiny k mým narozeninám.
Štefan Chrastina, Končiny
Srdečně děkuji obecnímu úřadu za gratulaci, dárek a květiny k mým narozeninám.
Zároveň děkuji zástupcům OÚ za milou návštěvu a pěkné povídání a ostatním gratulantům včetně mé
rodiny.
Věra Bydžovská, Zábrodí
Děkuji touto cestou všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
4.obecní zabijačky. Bez jejich pomoci by akci tak velkého rozsahu nebylo možné uskutečnit.
Poděkování patří sponzorům, AG Horní Rybníky, pivovaru Bernard a hostinci U Prouzů za podporu.
Děkuji Gábině Jirkové a celému týmu pomocnic za uspořádání krásného karnevalu pro děti.
Jan Dlauhoweský, starosta obce

Akce v obci
KOMINÍK
Ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2016 navštíví naší obec kominík.
Kdo má zájem o jeho služby, přihlaste se na OÚ Zábrodí na tel: 491 465 113,
735 17 57 58 nebo na email adrese: urad@zabrodi.cz
Přihlaste se prosím nejpozději do 29. 3. 2016

SVOZ ELEKTROODPADU
Dne:

1. dubna 2016
Stanoviště: ZÁBRODÍ
Hruška
16,00 - 16,10 hodin
ZÁBRODÍ
LIGO
16,15 – 16,25 hodin
KONČINY
OD Impro
16,30 – 16,35 hodin
HORNÍ RYBNÍKY u obecního úřadu
16,45 - 17,00 hodin
Lednice a větší elektrozařízení můžeme naložit přímo u vás doma.
Objednat lze do 1. 4. 2016 do 12,00 hod. na tel: 735 17 57 58

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne: 2. dubna 2016
Stanoviště: ZÁBRODÍ
ZÁBRODÍ
KONČINY
HORNÍ RYBNÍKY

Hruška
LIGO
OD Impro
u obecního úřadu

8,00 - 8,25 hodin
8,35 – 9,00 hodin
9,10 – 9,35 hodin
9,45 - 10,10 hodin

PSÍ ŠKOLIČKA
ZKO Červený Kostelec – Špinka zahajuje 3. dubna 2016 v 9.00 hodin.
Lekce budou probíhat 1x týdně v neděli na cvičišti v Zábrodí a jsou určeny
pro všechny, kteří dosud se psem necvičili nebo potřebují poradit s jeho
výcvikem a výchovou. V osmi lekcích budete instruktory seznámeni se
základy teorie a praxe výchovy a výcviku vašeho psího kamaráda. Bližší
informace ke kurzu a přihláška na mail: prachaticka.aneta@gmail.com , tel:
724 545 725.
Cena kurzu: 800,- Kč, POZOR – počet účastníků je limitován, nutno se přihlásit.
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Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování - SPACE Vás srdečně zvou na

XV. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie
Sobota 9. dubna 2016 od 16:00

Horní Rybníky
(budova Obecního úřadu)
Program:
16:00

Rumunsko - země klášterů a hor (Dominik Zerzán)
Střípky z Provence (přátelé cestování)
English Riviera vs. Costa Dorada aneb pobyty za prací (Iveta Raková)

17:30

Raná péče Čechy - informace o terénní činnosti v klientských rodinách (Iva
Jungwirthová)
Půl roku v Istanbulu (Petr Ludvík)
Libanon - země nejistoty (Jan Peluňka)
Jordánsko studijně, odborně a cestovně (Matěj Jungwirth)

19:30

Divácká soutěž - losování cen
Kiwi trip na Nový Zéland (Vlasta Pazourková)
Canyoning v Utahu (film, Petr Schnabl)

Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče Čechy
- poskytovateli sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu
a na úhradu školného a základních potřeb indického školáka Daniela v rámci charitního
projektu Adopce na dálku
Akci podporují:
Silvagro, LIGO, TF Press, Knihkupectví KIWI, Outdoor Outlets, Primátor, Coca-Cola,
Agentura TAH, Náchodský Swing
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Milé maminky, babičky, tetičky…
Obecní úřad Zábrodí Vás
u příležitosti

MDŽ
a
DNE MATEK
srdečně zve na malé posezení

dne 15. 4. 2016 od 18.00 hodin
ve velkém sále OÚ Zábrodí
můžete se těšit na:
děti z MŠ Horní Rybníky,
spolek SPONA a jejich “Silvestr 2015”
Občerstvení zajištěno
Z důvodu přípravy občerstvení prosíme o rezervace
na tel. 735 17 57 58 nebo mailem na urad@zabrodi.cz
Svoz občanů:
Zábrodí u knihovny
Zábrodí u Hanušů
Končiny u Kohlů
Odbočka k Páslerům
Na Špici u Mertlíků

17.35
17.35
17.45
17.50
17.50

Po ukončení akce bude zajištěn rozvoz.
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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NA
STAVĚNÍ MÁJE A SLET ČARODĚJNIC

STAVĚNÍ MÁJE
30. dubna od 16.00 hodin na návsi
před obecním úřadem.
Přijďte podpořit stavěče máje a pobavit se
při večerním pálení čarodějnic.
.

REJ ČARODĚJNIC
30. dubna v 18.00 hodin na
fotbalovém hřišti.
Pro malé čarodějky a čaroděje
jsou připraveny
zábavné hry a soutěže.
Jídlo a pití bude jako tradičně připraveno

OBECNÍ ÚŘAD ZÁBRODÍ VE SPOLUPRÁCI
S MÍSTNÍMI SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
vás zve na

DĚTSKÝ DEN
a

ZÁBRODSKÉ TRAKTORY
v sobotu 4. června 2016
na místním fotbalovém hřišti.
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Zábrodí „Fotbalová obec“ Královéhradeckého kraje roku 2015
„Neuvěřitelný fotbalový boom zažívá
v posledních letech obec Zábrodí,
která si tak zcela po zásluze vysloužila
ocenění „Fotbalová obec“ roku 2015.“
– Těmito slovy charakterizoval deník
Sport Náchodska v pondělí 18. 1. 2016
cenu, kterou si přišli na pódium
náchodského městského divadla Dr.
Josefa Čížka převzít místostarosta
obce p. Ladislav Jiroušek a trenér p.
Jiří Matějovic. Při předávání ceny
z rukou představitele OFS Náchod byl
přítomen i hejtman Královéhradeckého
kraje pan Lubomír Franc.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce, za starostlivost a péči, s jakou pracují
s mládeží. Zaslouží si upřímný dík za to, jak vychovávají nový fotbalový kádr, za svědomitost, s jakou
plní funkci trenérů i jak se starají o celý sportovní areál. Svým zaujetím přitahují další příznivce fotbalu a
sportu v našem regionu.
Tohoto ocenění dosáhli díky sehranému týmu všech trenérů a asistentů trenérů jednotlivých oddělení:
hlavního trenéra Jiřího Brože (Mladší přípravka)
asistentky trenéra Hany Vackové (Mladší přípravka)
asistenta trenéra pana Michala Justa (předpřípravka)
trenéra pana Petra Duchatsche (Mladší žáci)
asistenta trenéra Petra Havlíčka (Mladší žáci)
trenéra pana Jiřího Matějovice (Starší přípravka)
asistenta trenéra pana Milana Nývlta (Starší přípravka)
Přejeme všem pevné zdraví, vytrvalost, talentovanou mládež a hodně sluníčka !
Během více než dvouhodinového galavečeru
byli oceněny další osobnosti sportu Náchodska,
Královéhradecka a Rychnovska. „Junior cenu“ si
přišli převzít zástupci Malšovy Lhoty, Dobrušky
a TJ Červený Kostelec. Ocenění „Trenér
mládeže si odnesl Josef Balcar z SK Babí,
„Rozhodčí do 21 let“ Michal Šedivý. „Zvláštní
cena“
putovala
Jiřímu
Lebedínskému,
zakladeteli jaroměřské Fajn Ligy. „Fotbalovým
starostou“ roku
se
stal
mezi
třemi
nominovanými broumovský starosta Jaroslav
Bitnar. „Gól roku“ zavěsil Kamil Belák ze
Sokola Provodov, za ním o 100 hlasů (v anketě
hlasovala veřejnost) zaostal Lukáš Hlava z TJ
Červený Kostelec. „Zvláštní cenu KFS“ za akci
Osobnost fotbalu, v níž OFS Náchod každoročně oceňuje zasloužilé hráče, trenéry či funkcionáře, si
přišel převzít Petr Vítek z OFS Náchod.
V samém závěru galavečera byla udělena prestižní Cena Jana Modřického, kterou předal bývalému
novoměstskému hráči, trenéru a předsedovi tamního MFK panu Bohuslavu Fantovi hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Pro všechny účastníky slavnostního večera byl připraven reprezentativní raut a taneční zábava.
Za OÚ E. Lokvencová
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Sousedské posezení
V sobotu 30. ledna se sál OÚ zaplnil
na sousedském posezení do posledního
místa. Slavnostní atmosféra sálu dávala
tušit nevšednímu zážitku z tohoto večera.
Růže pro dříve narozené ozdobily stoly,
všude příjemná nálada. Každý má co říci
svým přátelům a blízkým a celý večer je
korunován vystoupením krásné, dnes již
křehké slečny Niky, Veroniky Khunové.
Královský nástroj, který rozuměl srdcím
již od dob své první premiéry začátkem
17. století, od vyrobení prvního typu
houslí, se stal nástrojem výjimečným a
dokonalým. Ve své prvotní dokonalosti
odolával všem modernějším hudebním
stylům, aby mohl zazářit vždy, kdekoli je vzal někdo šikovný do ruky. I dnes zazněly jeho tóny
přesvědčivě, konejšivě, průzračně i
vznešeně. Slečna Nika na ně zahrála
několik skladeb – od Allelujah L. Cohena
až po Montiho Čardáš. Zvolila nástroj
elektronický, který má jistě z pohledu
zvukového efektu a modulace tónů
nesporné přednosti pro přenos ve větším
prostoru. Rozdíl v podání na klasický
nástroj je pro nás běžné posluchače téměř
nezachytitelný. Zvukomalebný dojem hry
na klasický nástroj je však jemnější a
vysílá do okolí širokospektrální a
citlivější vibrace.
V úvodu večera vystoupila dětská
folklórní skupina Hadářek pod vedením
paní Lenky Vondrové a Markéty Janušové. Děti oživily několik lidových písniček vtipnými
choreografiemi. Zazněla i česká Teče
voda, teče, Proč se mě ma milá, Káča
má, Káča má, Když jsem já pásl v ořeší a
Kostelecký ovce, kterými potěšily
všechny přítomné. Závěrem zazněla i
vánoční koleda. Jejich vystoupení
doprovodil
regionální
soubor
Šmikuranda pod vedením primáše Ing.
Pavla Řídkého.
K poslechu a tanci nám zahrála již
tradičně hudební skupina JUNO. Naši
senioři prováděli své partnerky v kole
zvesela a s chutí. Takhle kdyby nám to
šlo každé ráno!
To říkám za nás za všechny. Hezký
prožitek večera jistě podpořila večeře i pro ostatní zájemce.
Za OÚ E. Lokvencová
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4. obecní zabijačka
se nesla v duchu pravé vesnické slavnosti, která
má v naši zemi dlouholetou tradici. Každý z nás,
kdo fandí dobrému jídlu, bujarému veselí,
posezení s hudbou a dobrou pálenkou, jistě akce
přišla vhod. Sehrané týmy obou hasičských
sborů, skupiny dobrovolníků, sousedů a
obětavých maminek se ujaly vedení již v první
fázi příprav. Všechny úlohy byly rozděleny po
zkušenostech z minulých ročníků a nastartovány
již plný týden před samotnou akcí. Kompetence
byly jasné. Do čela akce se probojovali ostřílení
a zdatní páni řezníci Rudolf a Jaroslav Rýdl st.,
Víťa Lelek a Vráťa Rosa a jejich pomocníci
Lukáš Dlauhoweský, Jiří Burdych, Milan Hanuš,
Jindra Havrda a Aleš Kašpar.
Oporou týmu se již od loňska
stala rodina Jirkových, která plně pokryla vstup
úvodní masáží fanoušků. V záloze odvedli
skvělou práci obětavý dobrovolník týmu Vita
Míšková, Draha Burdychová, téměř kompletní
sestava rodiny Semerákových a dlouholetí
funkcionáři klubu Petr Habr, Milan Krejsek a
Josef Nývlt. V přiměřených dávkách byl
podáván čistý dopink a malé dávky antidepresiv.
Na pravém křídle se vyznamenal kanonýr Jindra
Havrda, na levém křídle Eliška Vlčková, Lucka
Brandová, na střídačce Eva Lokvencová.
Účinnou obranu pak zajistili hasiči žízně
Jaroslav Vlček, Lukáš Branda, Pavel Jirásek a
Matouš Demjanovič. Oheň na akci zajišťovala
předsunutá záloha zasloužilých borců týmu ve složení:
Luboš a Jakub Středovi, Miloslav Švorc a Jaroslav Rýdl ml. Neopakovatelnou atmosféru v kotli zachytil
objektivem bystrý kameraman a fotograf Jaroslav Rýdl junior, v zázemí operoval zasloužilý fotoreportér
Milan Krejsek. Celý zápas a práci jednotlivců měl pod kontrolou hlavní trenér mužstva Jan Dlauhoweský.
Asi v 10 hodin dopoledne náladu v kotli
ovládli s harmonikami pání Oldřich Hejda a
Miloš Jirman a s vozembouchem Petr Hause,
který udával takt celému průběhu akce.
Vystřídáni byli až po třech hodinách nástupem
borců skupiny Mančos s hostujícím jazzmanem
Honzou Středou. Poté vřava v kotli zesílila
natolik, že bylo nutné k 18. hodině znavené borce
vystřídat. Nástupem „Zabijačkového popu“ byl
průběh večera okresního přeboru natolik zvrácen,
že se stali borci nakonec.
Dík všem, kdo akci podpořili zvenčí i zevnitř,
neboť jedině tak má pořádání této kulinářské
ochutnávky a skvělé podívané skutečně smysl.
Za OÚ E. Lokvencová
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Dětský karneval
V neděli 6. března se konalo v naší
obci zábavné odpoledne pro děti. Děti
přivítal svátečně vyzdobený sál s
živými postavami klaunky Gábiny a
lesní víly Míši Jirkové, veselého skřítka
Moniky Urbanové, zajíčka Aničky,
myšky Káti a kočičky Moniky
Volhejnových. Děvčata se na tuto akci
vyšňořila skutečně stylově. Celý sál se
zaplnil do posledního místečka a
karneval mohl začít. Skákalo se v pytli,
házelo se míčky, chytalo na magnetky
jako na vlasec, zařazovaly se obrázky
různých tvarů do svých tvarových polí.
Absolvovala se též hra zručnosti probíhání dráhy s míčky na lžíci. Své
místo našly i prolézačky. V závěru
přišly na řadu
všemi netrpělivě
očekávané židličky. To byla paráda, když se človíček probojoval mezi deset nejhbitějších!

Kapacita sálu nepřála přílišnému
pohybu, ale v závěru si děti pohrály
s nafukovacími balónky i s výzdobou
ve vstupní části sálu - se SpongeBobem
a jeho kamarády. Děvčatům děkujeme
za organizaci karnevalu a nasazení,
s jakým šly do her s dětmi.
Děkujeme též obsluze v zázemí kuchyně.
Za OÚ E. Lokvencová
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VI. ročník Malé cestománie
Diashow pana Romana Krejčiříka: Island
Hasičská zbrojnice SDH Zábrodí.
Pan Roman Krejčiřík přijal naše pozvání na sobotu 12.
března. Svoji cestu po vzdáleném a poněkud nehostinném
ostrově Island uskutečnil v létě roku 2014. Odcestoval z
letiště v Berlíně a přistál na mezinárodním letišti Keflavik,
vzdáleného 50km od hlavního města Reykjavík (v překladu
sopečná zátoka). Zde žije asi polovina z celkového počtu
obyvatel ostrova – 150 tisíc. Z pohledu čtrnáctidenního
turistického putování se nám snažil tento sopečný ostrov
přiblížit co nejvěrněji.
Vikingskou loď – symbol Islandu - lze spatřit v každém
větším městě, neboť Islanďané si svých předků velmi váží.
Kolem roku 800 n. l. objevili jako jedni z prvních národů
Ameriku a 1934 Islanďané získali svoji nezávislost. Vznikl
zde i první parlament r. 936 n. l. Zdejší lidé se živí
převážně rybolovem. Ostrovní krajinu Islandu pan
Krejčiřík charakterizoval jako oblast věčně se měnící,
bublající, kypící a syčící zemi s nesčetnými gejzíry a vřídly
žhavé vody, vodotrysky chrlící vodu ve vysokých sloupcích
- až do 10 m, krátery a poli prskajícími sirovodíkové plyny,
zemi plnou soutěsek se zurčícími vodopády, jezírky a toky,
s podmanivými horskými údolimi, skalistými čedičovými masivy, s obrovskými plochami zkamenělých
lávových polí a krajinou se čtyřmi velkými ledovci. Pan Krejčiřík procestoval tento ostrov s rozlohou
jako celá ČR se 20-ti člennou partou českých turistů. Jejich trasa vedla od jihu kolem pobřeží směrem k
severu a středem ostrova zase zpět k jižnímu pobřeží. Celou trasu absolvovali díky speciálně upravené
Tatře pro 20 turistů.
Zblízka jsme si prohlédli sopku Eyjafjallajökull, která svou aktivní činností ohrožovala bezpečnost
letů v Evropě v r. 2010, kdy chrlila do vzduchu tisíce tun sopečného prachu a žhavé
lávy, obávanou sopku Hekla, setkali jsme se s čistokrevnými islandskými koňmi v
krajině bez lesů, seznámili jsme se s místní drnovou stavební architekturou,
endemickým rostlinstvem i ptactvem, všudypřítomnými zkamenělými troly a
legendami o tomto národním fenoménu. Dozvěděli jsme se, co obnáší velrybí
safari, prohlédli jsme si nejmohutnější vodopád 44 m vysoký a 100 m široký
Dettifoss, absolvovali 4-denní trek Duhovými horami, přešli jsme pole lávového
skla a minuli nejkrásnější vodopád Islandu – 60 m vysoký Skogafoss.
Na závěr jsme mohli obdivovat 120 m vysokou skalní Mořskou bránu.
Všechny činnosti i styl života na Islandu směřují k široké ekologické aktivitě, k
maximálně šetrným a nezávadným přístupům a úctě k přírodním hodnotám.
E. Lokvencová

11

12

13

SOKOL ZÁBRODÍ POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH
FOTBALISTŮ !!!!
Tréninky se konají vždy ve středu a v pátek na hřišti v Zábrodí.
Začínáme již v pátek 8. 4. 2016.
Určeno pro děvčata a chlapce ročníků 2001 až 2005
a ročníky 2006 až 2011.

Více informací u vedoucího mládeže
Jiřího Matějovice, mobil: 603783637
Těšíme se na Vaši účast
Oddíl Sokol Zábrodí
Předseda Josef Burdych

Zápasy na hřišti v Zábrodí
VEBA Okresní soutěž muži
 9. 4 od 17.00 hod. tým Sokola Božanov
 23. 4 od 17.00 hod. tým Sokol Křinice
měsíc květen a červen podle umístění (o postup, umístění ) rozlosování začátkem května
AGRO CS - Okresní přebor mladší žáci
 13. 4 od 17.00 hod. tým RSCM Rozkoš
 27. 4 od 17.00 hod. tým TJ Velichovky
měsíc květen a červen podle umístění (o 1-4, o 5-8 místo) rozlosování začátkem května
Naše družstvo má šanci hrát ve skupině o 1-4místo. Stačí ze čtyřech zápasu dva vyhrát.
KT Laštovic - OP starší přípravka
 10. 4 od 9.00 hod. tým Sokol Provodov, MFK Nové Město n. M
 8. 5 od 9.00 hod. tým Sokol Provodov, MFK Nové Město n. M
Hydraulika Vancl - OP mladší přípravka
 14. 4 od 17.00 hod. tým Sokol Provodov
 14. 5 od 9.00 hod. tým V. Poříčí Berani , V. Poříčí Medvědi
JAKO - OS mladší přípravka ( předpřípravka )
 19.4 od 17.00 hod. tým Č. Kostelec B, Č. Kostelec A
 31.5 od 17.00 hod. tým V.Poříčí - Sršni, V. Poříčí Vosy
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 10. 3. 2016
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 a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program
jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Lokvencová Eva, Volhejn Pavel
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva Lokvencová,
Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program:
1) Zpráva o hospodaření obce k 29. 2. 2016
2) Návrh na změnu Územního plánu č. 1
3) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
4) Smlouvy o právu provést stavbu nebo opatření
5) Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2015
6) Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2015
7) Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2015
8) Záměr směny části pozemku p.č. 347 v kú. Horní Rybníky
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 29. 2. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 29. 2. 2016
Výdaje k 29. 2. 2016: 551 786,33 Kč
Příjem k 29. 2. 2016: 1 086 436,93 Kč
Stavy na účtech k 29. 2. 2016: ZBÚ 941 834,40 Kč, ČNB 31 228,94 Kč. Celkem na účtech
973 063,34 Kč.
2. Změna Územního plánu obce Zábrodí č.1
Spoluvlatsníci pozemků v k.ú.Zábrodí paní Vacková a pan Novotný podali žádost na změnu ÚP
obce Zábrodí. Územní plán obce Zábrodí je platný od září roku 2014. Změna ÚP se nejčastěji
projednává po 5 letech. Návrh na změnu byl zaslán paní architektce Poláčkové k
vyjádření.Odpověď:“Pozemky jsou zařazeny do třídy ochrany 1. Z toho důvodu je velmi
nepravděpodobné, že by zde byla výstavba povolena (viz novela č. 41/2015 Sb., kterou byl v
dubnu 2015 novelizován zákon 334/1992 Sb. - především s § 4 odst. 3 a 4 zákona)“.
p. Matějovic- Vzhledem k tomu, že ÚP obce je platný rok a půl, navrhuji, abychom se návrhem na
změnu ÚP zabývali až v roce 2017.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e zahájení změny č.1 ÚP obce Zábrodí .
Zastupitelstvo obce z n o v u p r o j e d n á návrh na zahájení změny ÚP obce Zábrodí na
prvním veřejném zasedání v roce 2017.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Usnesení č.1/10/3/2016 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

3. Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Při kontrole z Ministerstva vnitra bylo zjištěno, že v příloze vyhlášky chybí mapa vyznačeného
prostranství. Nově jsou tedy v návrhu vyznačeny 3 lokality a to“ lokalita č.1, u Mateřské školy,
lokalita č.2. u sportovního areálu a lokalita č.3, u rybníku Špinka. Touto vyhláškou se ruší
vyhláška č.2/2015 o pravidlech o pobytů psů.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství č. 2/2016.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/10/3/2016 bylo schváleno
4. Smlouvy o právu provést stavbu nebo opatření
Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích majitelů v kú. Horní Rybníky: Smlouva se týká
stavby „Rozšíření kanalizace Horní Rybníky“ .
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, „Smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření“ – Rozšíření
kanalizace Horní Rybníky s majiteli pozemků v kú. Horní Rybníky
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/10/3/2016 bylo schváleno
5.

Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2015
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 17. 2. 2016
do 4. 3. 2016. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a
analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření – Obec
Zábrodí - za rok 2015 nebyly zjištěny chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.). Inventarizace majetku byla provedena od 4. 1. 2016 do 25. 1. 2016. Inventarizační zpráva je
přílohou účetní závěrky. Interní audit byl proveden 10. 12. 2015 a je také přílohou. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce
k 31. 12. 2015 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 2015. Výsledek hospodaření
bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/10/3/2016 bylo schváleno
6. Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2015
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 10. 2. 2016 do 10. 3. 2016 a úřední
desce s dálkovým přístupem od 10. 2. 2016 do 29. 2. 2016. Obec měla k 31. 12. 2015 na svých
účtech 432 873,74 Kč. Tato částka je uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 417
438,26 Kč, a u ČNB ve výši 15 435,48. Kč. V pokladně bylo uloženo 5 539 Kč. Dále pak obec
vlastní akcie ČS ve výši 20 000,00 Kč a ČSAD ve výši 9 000,-Kč. Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena
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kontrola hospodaření obce za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za
rok 2015
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 2015 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/10/3/2016 bylo schváleno

7. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2015
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 .2015 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 2015 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. 2015 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 53 486,67 Kč a fondu
odměn ve výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/10/3/2016 bylo schváleno
8. Záměr směnit pozemek p.č.347 v kú. Horní Rybníky
Obec zveřejňuje záměr směny části pozemku p.p. č 347 v kú Horní Rybníky za část pozemku
p.č.348 v kú.Horní Rybníky s panem Formanem , tak aby byly narovnány hranice pozemků.
Výměry obou směňovaných částí pozemků budou shodné.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru o směně části pozemku č.347 v kú. Horní
Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/10/3/2016 bylo schváleno
9.










Různé
Malá cestománie
12. 3. 2016
Svoz elektroodpadu SDH
1. 4. 2016
Svoz nebezpečného odpadu
2. 4. 2016
Cestománie
9. 4. 2016
Den matek
15. 4. 2016
Stavění máje a čarodějnice
30. 4. 2016
Zábrodské traktory a dětský den
4. 6. 2016
VZZO
6. 6. 2016
Dopravní situace na Končinách- v poslední době byly na křižovatce u Křížku 3 dopravní nehody.
S Policií ČR v zastoupení por. Bc.Daviden Kulta proběhla schůzka a dohodlo se snížení rychlosti
na 50Km/h. por. Kultem bylo také zdůrazněno, že zásadním problémem ve výhledu jsou vysázené
dřeviny a doporučil je odstranit. Laštovičkou.
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 Obecní zabíjačka proběhla 27. 2. 2016. Děkujeme sponzorům: AG Horní Rybníky, pivovaru
Bernard a pohostinství u Prouzů. Děkuji všem, kteří se podíleli na její přípravě.
 Obec Zábrodí byla vyhlášena za fotbalovou obec roku za práci s mládeží za rok 2015. Děkuji
lidem, kteří se o fotbal v naší obci starají, panu Matějovicoví, Burdychovi a trenérům, kteří se
starají o děti.
 P. Matějovic- máme 51 dětí a pokud má někdo zájem, rádi ho přivítáme.
 Soutěž „Vesnice roku“- starosta navrhl aby se obec Zábrodí přihlásila do této soutěže.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přihlášení obce Zábrodí do soutěže „Vesnice roku“.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/10/3/2016 bylo schváleno
10. Diskuse
 p.Středa – Děkuji všem, kteří pracují na obecní zabíjačce. 4. ročník je již krásná tradice a tradice
se mají dodržovat. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat.
 p.Semerák – Jak to vypadá s KoPÚ v Zábrodí?
 p.Dlauhoweský- Pozemkový úřad vydá rozhodnutí, proti kterému se může ještě někdo odvolat.
 p.Rýdl – Proč se ve sběrném dvoře nevybírá papír?
 p.Dlauhoweský- Bude vyhrazen kontejner nebo prostor na papír.
 p,Ničová – Proč není na Horních Rybníkách kontejner na plasty?
 p. Dlauhoweský- plasty na Horních Rybníkách můžete dát kdykoli ke kůlně ve sběrném dvoře.
S kontejnery na plasty jsou špatné zkušenosti. Od OD Impro jsme je musely odvést kvůli stálému
nepořádku. U Liga stále jezdíme a nepořádek odvážíme. Kontejnery nejsou plněny pouze našimi
občany.
11.Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.

ZUBNÍ POHOTOVOST
26.03.

MUDr. Jarmila Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

27.03.

MUDr. Božena Rysnarová

Burdychových 325, Červený Kostelec

491 463 237

28.03.

MUDr. Tereza Štrasová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

02.04. 03.04.

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

ZŠ Malecí Nové Město nad Metují

491 520 373

09.04. 10.04.

MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

16.04. 17.04.

MUDr. Radmila Sedláčková MSc

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

25.04.a 26.04.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

30. 04. 01.05.

MUDr. Lubomír Šeda

Komenského 72,Nové Město nad Metují

491 472 946

07.05. 08.05.

MUDr. Michaela Kučerová

Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 924

14.05. 15.05.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 852 850
777 905 047

21.05. 22.05.

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

28.05. 29.05.

MUDr. Jana Šťovíčková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 423 748

04.06. 05.06.

MUDr. Tereza Štrasová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

11.06. 12.06.

MUDr. Jana Vaňková

Sokolská 215, Červený Kostelec

491 463 421

18.06. 19.06.

MUDr. Alois Vejmola

Palackého 20, Náchod

491 424 524

25.06. 26.06.

MUDr. Ivana Vejmolová

18 548, Velké Poříčí
Náchodská

491 482 000

491 852 850

Kam za kulturou a společenským vyžitím:
Náchod:
So 16. 4. v 7 -11 hod. Turistický pochod „Okolo pevnosti Dobrošov“, pořádá Pevnost Dobrošov
16. 4. v 9.30 - 17 Den otevřených dveří do náchodské radnice, pořádá Město Náchod
Ne 17. 4. v 11 - 15 h. Prohlídky půd státního zámku Náchod, pořádá Státní zámek Náchod
So 30. 4. v 16.30 - 23 Čarodějnice na Dobrošově (Jiráskova chata), pořádá Město Náchod
Divadlo J. Čížka:
Čt 31. 3. v 9 hod.
Pá
Čt
Út
St
Čt
Ne
Út
Čt
Ne
Čt
So
Út
Út

Veletrh práce, pořádá M. P. OFFICE group s. r. o., nabídky práce, bohatý
doprovodný program, v 15 hod. módní show
Vstup zdarma
1. 4. v 19 hod. Benjaming's Clan, energický keltský dudácký folk i ve stylu punk, 120 Kč
7. 4. v 19 hod. Screamers
12. 4. v 9 hod. O malé hastrmance, J. Teper, DS Maska Č. Skalice, pohádka pro ZŠ, 35 Kč
13. 4. v 19 hod. Koncert Filharmonie HK, Petr Matěják - housle, Maciej Tworek - dirigent,
A. Dvořák: Serenáda pro dech. nást. d moll,op. 44 B, Wieniawski: Houslový
koncert č.1 fis moll op 14, V. Novák: Slovácká suita op.32, 180, 160, 140 Kč
14. 4. v 19 hod. Vstupte, Neil Simon, Divadlo Na Vinohradech, rež. Martin Porubjak. Hrají:
T. Tӧpfer, V. Preiss, V. Vašák, L. Juřičková, O. Rychlý. Vstup: 430 - 390 Kč
17. 4. v 15 hod. Devatero pohádek aneb páté přes deváté, V. Pokorný, na motivy pohádek
K. Čapka, Divadlo AHA Praha, pro děti od 4 let Vstupné: 60 Kč
19. 4. v 17 hod. Taneční střípky, uvádí ZUŠ Náchod
Vstupné 80 Kč
21. 4. v 9 hod. Jumping Drums interaktivní výchovný koncert pro školy Vstupné 50 Kč
24. 4. v 19 hod. Mnoho povyku pro nic, W. Shakespeare, Div. v Dlouhé Praha, 420 – 390 Kč
28. 4. v 19 hod. Jakub Smolík s kapelou, koncert
Vstupné: 360, 340, 320 Kč
30. 4. od 10 hod. Mistrovství ČR v akrobatickém Rock and Rollu, kategorie Žáci a Junior
Vstupné: 100 Kč
31. 5. v 19 hod. Ďábelské smyčce, koncert skupiny Inflagranti trio, hra na klasické dřevěné
nástroje. Uslyšíte skladby klasické, lidové čardáše, cikánskou hudbu, vášnivé
španělské a italské tance
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
7. 6. v 19 hod. Honza Nedvěd s kapelou, koncert

Červený Kostelec:
Divadlo J. K. Tyla:
So 2. 4. 19.30 hod. Koncert 6 Na chodníku anebo pořádná porce skvělého šansonu,
vydána dvě samostatná alba: Bar Babylon (2008), Misky vah (2013)
Ne 3. 4. v 17 hod. Stará dobrá kapela, DS NA TAHU Č. K. uvádí divadelní hru Jiřího Hubače
v režii Jana Brože
So 9. 4. 19.30 hod. Musíme si pomáhat Divadlo Na Jezerce, divadelní verze filmového příběhu
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského z mdoby 2. sv. války. Hrají: J. Macháček,
M. Vladyka, L. Vlasáková, V. Chalupa, M. Sitta …
Pá 15. 4. v 19 hod. Jako bychom dnes zemřít měli setkání s básníkem, publicistou, s redaktorem
Malý sál
Českého rozhlasu Milošem Doležalem, autorem stejnojmenné knihy a Krok do
tmavé noci, hudební doprovod Vladimír Herák. Pořádá měst. org. KDU-ČSL
Pá 22. 4. v 17 hod. Koncert žáků ZUŠ - Smyčcového orchestru, Dechového souboru mladých,
souboru Akorďáci, pěveckého sboru Hlahol a sólistů
Čt 5. 5. v 18 hod. Dorotka a Pentlička, pohádka v režii paní učitelky Sylvy Pavlíkové hrají
červenokostelecké děti
So 14. 5. 19.30 hod. Upokojenkyně – divadelní komedie z prostředí domova pro seniory
MKS připravuje tyto pořady: Periférie 24. 9. 2015
Radůza 14. 10. 2016
Jak se Vám líbí, Jak se Vám líbí 22. 10. 2016
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Různé:
St 30. 3. - 7. 4.

Výběr z roku 2015 výstava fotografií, Výstavní síň MěÚ, Jana Zwikirschová,
otevřeno denně 9 – 12, 13 – 17 hod.
Ne 3. 4. v 9 hod. Jarní nástup, ošetřování včel do síly. Zdravá příroda. Přednáška Ing.Václava
Ducháče, Restaurace Divadla J. K. Tyla
Po 4. 4. v 16 hod. Vánoce na Kubě – beseda s paní Štěpánkou Bažantovou, Klub Pohoda
St 6. 4. ve 14 hod. Ekologické přístupy v zahrádkář. praxi, předn. Mgr. J. Jakl, klub U Jakuba
Ne 10. 4. v 10 hod. přednáška se stejnou tematikou
So 9. 4. v 17 hod. Jarní koncert s přátelskými sbory, Husův sbor, účinkují: sbory z Mostu, ze
slovenských Michalovců, Červánek a jeho přípravná oddělení při ZUŠ Č. K.
Po 18. 4. v 16 hod. Slunnou Itálií od severu k jihu 2. část cestopisné besedy s panem Zdeňkem
Nývltem, promítání filmu z ostrova Capri a z Říma. Klub Pohoda
So 23. 4. v 7 hod. Hadařská 25
v 10 -14 hod. 18. memoriál Zdeňka Bořka, restaurace na Bohdašíně, veřejná modelářská
soutěž plastikových modelů
Pá 22. - 23. 4. v 11 hod. Omáčkové hody, Hospoda U Prouzů, so od 20 hod. disco DJ Bambas,
Rezervace: Jaroslav Bernard 776 679 449
Pá 22. - 24. 4.
Ochotnická výstava v Olešnici, vernisáž v 16 hod. dvůr ZŠ, výstava
dokumentů o činnosti ochotníků v Olešnici.
Pá 16 - 19 hod., so 9 - 12, 13 - 18 hod. ne 9 - 12 hod.
So 30. 4. v 19 hod. Koncert T4 v čele s R. Dragounem. Zahrada Trees. Tato hudební formace
vznikla v r. 2002, repertoár tvoří výhradně vlastní melodie všech členů kapely.
Kemp Brodský:
Pá 1. - 3. 4.
Jarní setkání místního Mushers klubu Metuje
Pá 8. - 10. 4. a
48-hodinové závody v nonstop lovu ryb na udice
Pá 22. - 24. 4.
Setkání sportovních rybářů z celé ČR

Hronov:
Pá 1. 4. v 18 hod. Koncert ZUŠ Hronov populární a swingové hudby pro všechny generace,
JD
účinkuje Swingáček, swingová kapela ZUŠ Hronov s kapelníkem Vladimírem
Charitonovem, založená 2013. O rok později získala 1. místo v soutěži jazz. a
swing. tanečních orchestrů v HK. Vít Lipovský získal zvláštní cenu za hru na
sopran saxofon. Čeká vás hudba, zpěv, humor, scénky. Máme Aprílový den!
Vstupné: 50 Kč
So 2. 4. v 19 hod. Divá Bára, 3. div. hra v předplatném, DS bratří Mrštíků Boleradice, uvádí
JD
Milan Uhde na motivy povídky B. Němcové, režie a úprava: A. Chalupová
Vstupné: 250, 240, 230 Kč
St 13. 4. v 19 hod. Na stojáka, řada sólových výstupů a scének bavičů v žánru stand up comedy.
JD
Vystoupí Lukáš Pavlásek, Petr“Nasty“ Cerha a Dominik Heřman Lev
Vstupné: 250, 240, 230 Kč
Pá 15. 4. v 18 hod. Vidět zvuk, slyšet světlo... Spolek Pod čepicí, pořad
Sál J. Čapka
Všechny srdečně zveme na představení Úžasného Divadla fyziky z Brna
Nevhodné do 15 let
Vstupné: 80 Kč
Ne 17. 4. v 18 hod. Vojnarka, DS Hronov uvádí divadelní hru A. Jiráska, drama o 4 dějstvích,
JD
Režie: Ing. Miroslav Houštěk
Vstupné: 90, 80, 70 Kč
Pá 29. 4. v 19 hod. Jarní koncert ZUŠ Hronov, skladby období romantismu, účinkují: Komorní
JD
orchestr ZUŠ Hronov, sólisté, pěvecký sbor školy a smíšený pěv. sbor Dalibor
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PŘEVZATO ODJINUD
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně
3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem
Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí
a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista,
jde o nejdůležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice říká,
že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním
úplňku.











Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma
Modré pondělí je nenáboženský tradiční název
Žluté úterý je nenáboženský tradiční název
Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka Popeleční
středy (nenáboženská tradice)
Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše
Velký pátek je den umučení Ježíše
Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš z mrtvých
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení
Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice)
Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho

Přepsaný článek z přílohy Pražského Deníku ze dne 25. března a 1. dubna roku 1877
Jsme na prahu památného týdne velkonočního, týdne to pilného uklízení, umývání, chystání a pekaření,
tak že už z této stránky zasluhuje názvu „týdne pašijového“, to jest týdne utrpení.
Pašije (z latinského „passio“ = utrpení) jmenuje se u nás čtení o utrpení Kristově, které se ode
dávna přednáší dramaticky, tím způsobem, že jednotlivci jako na divadle mají své úlohy. Jeden
představuje Krista, druhý Petra atd. Největší obtíž mívá pan učitel na venkově s Jidášem, tím nechce
nikdo býti, obyčejně musí pan učitel nevděčnou tuto úlohu převzíti sám. Krásné pohlaví zastupuje pouze
děvečku Herodesovu. Nedostatek kulis a ostatního divadelního aparátu nahražuje „evangelista“, jakž se
nazývá ten, komu připadla úloha čísti výpravnou část. Název týden „velikonoční“ nepotřebuje bližšího
vysvětlení. Že je to nejdůležitější týden v kalendáři, vysvítá, nehledě ani k církevnímu jeho významu, již
z toho, že jednotlivé jeho dni mimo obecné názvy mají svá zvláštní ještě pojmenování.
Předně květná neděle. Pěkný to zajisté název pro první jarní den. Jinak nazývá se neděle také
palmovou, kterýžto název u nás méně zdomácněl, ačkoliv i my co památku na vítězný vjezd Kristův,
zobrazující nám vítězství slunce nad zimou, dáváme si světit „palmy“. Ovšem užíváme k tomu náhražek,
nejoblíbenější jsou v tomto ohledu „kočičky“ jistého druhu vrb, v některých krajinách užívá se při
nedostatku „kočiček“ také zelených větví jedlových. Kdo má k tomu potřebné drobné, může si objednati
pravou palmu z Afriky nebo ze sklenníku, ale naše náhražky prokážou mu tutéž službu. Nosí se v důvěře
do kostela a tam se posvětí; chrání před ohněm právě tak, jako pravá palmová větvička a svatý Florián,
předpokládaje ovšem, že zacházíme prozřetelně s ohněm a že jsme se pojistili. Zastrčí-li se „kočičky“ tyto
na pole, chrání je před krupobitím.
Ne tak vážně pohlíží na nás pondělek tohoto týdne. Nazývá se obzvlášť „modrým pondělkem“, i
sdílí název tento konkurenci ostatních sprostých pondělků poněkud pochybné ceny, s pondělkem
masopustním. Tento přiznala církev celému světu co zákonný den veselení a vyvádění všelijakých kousků
Na modrý pondělek následuje „žlutý outerek“. Proč žlutý? Někteří myslí, že se to vztahuje k
středověkému obyčeji, dle něhož bankrotáři po celý rok museli nosit žluté klobouky, kteréhož mrzutého
vyznamenání bývali toliko v outerý před velkonocemi sproštěni; aby vzdor tomu či právě proto nazýval
se žlutým, je poněkud odvážlivá vysvětlivka, která sice připomíná na „staré zlaté časy“, uspokojení však
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budí obzvláště u těch, kteří svobodomyslností „nové doby“ nejsou nuceni nosit žluté klobouky — a těch
je po krachu dosti. Spíše může se tento outerek považovati za blížence tučného čtvrtka masopustního.
„Tučný“ a „žlutý“ jsou jaksi pojmy spřízněné a neslaví-li se žlutý outerek tak bujně jako tučný jeho bratr,
požívá přec co poslední den před čtyřdenním postem jakéhosi vyznamenání co do jídla a pití.
A toho je také zapotřebí, neboť přímým nástupcem žlutého outerka je „škaredá středa“. Tato
soujmenovkyně první postní středy, jež následuje na veselí masopustní, má svůj název asi ze stejného
důvodu, jako její starší sestra. Když již celý týden nám připomíná utrpení, musí tento pojem soustředěn
býti ve střední den a tudíž je i oprávněn tento název pašijové středy.
Ale přímo po ní následuje barvou naděje vyznačený „zelený čtvrtek“. Nechceme probírati
církevní význam tohoto dne, přejeme toliko, aby symboly všeobsáhlé lásky ku člověčenstvu, jakým je
„večeře Páně“ v tento den udílená, také skutečně vnikly v duši i mysl všech. Vždyť jest to nejkrásnější
den v roce, velký den „jidášků“ a může-li si kdo stěžovat, jsou to dozajisté ubohé žáby, které se v
obyčejné roky v dobu tu již probudily ze svého zimního spánku a pod večer odbývají zkoušky ku svým
letním koncertům, kterémuž uměleckému povolání je odjímá všepožírající člověk, aby si z jejich
křehýnkých stehýnek připravil první jarní pochoutku. Církev, která alespoň v postní den chrání obyvatele
suché země a vzduchy před hltavostí lidskou, ubohé bydlitele vod ponechává bez ochrany, ba přímo k
jejich vraždění pobízí, zapovídajíc mimo ně v den postní jinou živočišnou stravu. Nadějná školní mládež
slavívá den tento co první velký svátek, který ji opět dovoluje veselé skotačení venku ve volné přírodě a v
poledne i večer s horlivostí vykonává úřad zvoníka pomocí klapaček a řehtaček, neboť od čtvrtka do
soboty odpočívají zvony.
Po dni naděje následuje den smutku, „velký pátek“. O půl noci, kterou tento den začíná, vyšly si
krásky, které nejsou dosti krásné nebo které chtějí býti ještě krásnější, aby si nabraly okrašlující vodě.
Nestojí to nic a přec se za to musí platiti mincí dle tvrzení pomlouvačných hub u krásného pohlaví velmi
vzácnou — mlčením. A poněvadž podnes ještě jest dosti krásek, které nejsou krásnými, nezbývá než
domýšleti se, že buďto účinek velkopátkové vody není o nic bezpečnější nežli účinek llionesy, které
možná každodenně za několik stříbrňáků nakoupiti, anebo že naše krasotinky nemohou se zmoci právě na
tento druh mince, který se za velkopátkovou vodu žádá. Velký pátek nazývá se také „tichým“ pátkem i
zasluhuje tento název potud, že se tu život společenský soustřeďuje hlavně v kostelích. Zvony sice
odpočívají, varhany mlčí a v kostele pokrývá všecko černá barva smutku; ale neustále proudí se do
kostela a z kostela davy, ten aby vykonal svou pobožnost, onen jde poslouchat „musica sacra“ i dává
celým svým vzezřením na jevo, že je „osvíceným“, že toliko co „přítel umění“ chodí do kostela na
koncert (naštěstí se neplatí vstupné, tato stránka umění nepožívá u těchto mecenášů zvláštní obliby), jiný
zas — a těch bývá nejvíce — jde se podívat na „boží hrob“. Nejblaženější člověk v tento den je zajisté
kostelník. Neboť tento předmět všeobecného obdivu — boží hrob — je jeho dílem. Jak krásně vyjímají se
v tomto pološeru pestrobarevné lampy, jak rozmanité odráží se světlo svíček o četné navěšené „křišťály“
— vše to dnes jedinou okrasou smutného jinak kostela. Jinak nazýval se velký pátek
také dobrým pátkem, poněvadž tu církev povolovala jisté milosti bankrotářům, jejichž životní bilance na
straně hříchů vykazovala více pasiv, než na straně dobrých skutků aktiv. Berliňáci mají pro den tento svůj
zvláštní název, říkají mu totiž „krvavý den“. Název tento pochází odtud, že Berliňáci v tento den počínají
pít svůj Bockbier (kozlovo pivo, druh tmavého, těžkého piva), kteroužto radostnou událost po
starogermánském zvyku slavívají notnou pranicí.
Zbývá ještě „bíla sobota“, také „svatá sobota“ nazvaná. Mezi tím, co se v kostele světí oheň a
voda, konají naše hospodyně poslední přípravy k svátkům. Musíť si pospíšiti, neboť „do vzkříšení“ musí
býti se vším hotovy. Zvony opět vesele hlaholí po svém odpočinku a k večeru hrne se všecko do kostela
na vzkříšení, kteréž církev k slabosti lidské vždy laskavá přeložila na sobotu večer, abychom v první
svátek nemuseli vstávati časně z rána, kdy Kristus Pán vstal z mrtvých. A po slavné večeři, která
následuje na čtyřdenní půst, zajisté potřebujeme odpočinku.
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Přejeme Vám pohodové prožití Velikonoc s naší křížovkou…
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ZADÁNO DĚTEM
Vybarvi si velikonoční obrázky
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Nauč se koledy:
V ošatce mám vajíčka,

Upletl jsem pomlázku,

co snesla mi slepička.

je hezčí než z obrázku.

Jsou tam krásné malované

Všechny holky, které znám,

nebo pěkné bílé,

navštívím a vymrskám.

jen si vemte koledníci,

Než mi dají vajíčko,

které vám je milé.

vyplatím je maličko.

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.
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