ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2017

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám další číslo
Zábrodského zpravodaje. Dostávají se k Vám informace o životě v naší obci. Letošní jaro bylo velice pestré, ostatně jako každý rok. Mohli jsme se
sejít nejen na oficiálním veřejném zasedání zastupitelstva, ale na i na dalších akcích, které připravuje
obecní úřad nad rámec své úřední činnosti ve spolupráci s místními spolky, dobrovolníky a vůbec
s lidmi ochotnými se podílet, nebo sami organizovat

akce pro spoluobčany. Pro ty z Vás, kteří se zúčastnili přinášíme připomínku, pro ty z Vás, kteří se
zúčastnit nemohli přinášíme informace, o tom co se
u nás děje.
Přejeme Vám příjemné léto, pěkné počasí pro Vaše
pracovní i dovolenkové plány.
Obecní úřad
V Zábrodí 6.července 2017
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
12. 6. 2017
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.6) OZV o nočním klidu a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl
program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Eva Lokvencová, Petr Baláš
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 31. 5. 2017
2) Smlouva o právu provést stavbu (DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta)
3) Žádost o finanční příspěvek (SDH Horní Rybníky, Hospic)
4) Úprava rozpočtu
5) Vyhláška o školských obvodech
6) Vyhláška o nočním klidu
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 28. 2. 2017
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.5.2017
2 946 077,60 Kč
Příjmy
Výdaje
1 538 190,44 Kč
Stavy na účtech k 31.5.2017: ZBÚ5 132 408,31 Kč, ČNB 319 979,59 Kč.
Účty celkem 5 452 387 Kč
2. Smlouva o právu provést stavbu (DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, prava + rekonstrukce koryta
Povodí Labe, státní podnik, bude provádět opravu a rekonstrukci koryta Radechovky mezi Horní a
Dolní Radechovou. Pozemek dotčený stavbou je p.p.č.25 v kú. Horní Rybníky. Obec podepíše se
stavebníkem Smlouvu o právu provést stavbu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Smlouvu o právu provést stavbu“ s Povodí Labe , státní podnik
a pověřuje starostu k jejímu podpisu
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/12/6/2017 bylo schváleno
3. Žádost o finanční příspěvek
SDH Horní Rybníky požádal o příspěvek ve výši 10 000,- na přípravu akce 120 let založení SDH
Horní Rybníky.
Hospic Anežky České požádal o příspěvek na provozní náklady. Navrhuji částku 10 000,-Kč
Pan Pinkava požádal o příspěvek na knihu „Byli u toho“ navrhovaná částka je ve výši 5 000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Darovací smlouvu pro SDH Horní Rybníky ve výši 10 000Kč, Hospic Anežky
České ve výši 10 000,-. a Darovací smlouvu pro p. Pinkavu na vydání knihy „Byli u toho“ ve výši
5 000,-Kč

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/12/6/2017 bylo schváleno

4. Úprava rozpočtu č.2 (příloha č.1)
Rozpočet bude upraven ve výdajích o darovací smlouvy a tisk knihy Zábrodí za brody. Faktura přišla až
v lednu letošního roku. V příjmech o darovací smlouvy a dotaci na knihovnu dle přílohy č.1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.2 (příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/12/6/2017 bylo schváleno
5. Vyhláška o školských obvodech
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území… Za tímto účelem obec: a) zřídí základní školu nebo ,b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí
nebo svazkem obcí. Na VZZO dne 13.3.2017 byla schválena dohoda s Městem Červený Kostelec.
To jí na svém zasedání rady schválilo dne 20.4.2017. Smlouva je tedy podepsána a obec Zábrodí tak
vydává OZV o školských obvodech.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV o školských obvodech č.2/2017.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.4/12/6/2017 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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6. Vyhláška o nočním klidu
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon, nebo žádnou.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV o nočním klidu č.3/2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/12/6/2017 bylo schváleno
7. Různé
• V obecních bytech došlo k výměně bytů. P. Kosař se přestěhuje místo p. Malé, která dala
k 30.6.2017 výpověď. Jeden byt bude tedy volný. Zveřejníme na stránkách obce
• V červenci bude provedeno oplocení na hřišti a začne oprava VO dle plánu.
• Stavba chodníku bude zahájena v říjnu.
8. Diskuse
• p. Lokvencová - děkuji všem, kteří se podíleli na akci Zábodských traktorů a Dětského dne.
• p. Dlauhoweský - v letošním roce se zúčastnilo 52 „traktorů“. Děkuji všem, kdo pomáhali
s přípravou a organizací této akce.
9. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,25 hodin.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 12.6. 2017 Burdychová Drahomíra

Oznámení
Sběr domovního odpadu v letních měsících červenci a srpnu:
Poslední sobota v měsíci od 8.30 do 10.00
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Společenská kronika
V měsíci červenci 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
76 let
75 let
75 let
73 let
69 let
68 let
67 let
62 let
61 let

pan WOLF Milan z Končin
paní NEUMANNOVÁ Anna z Končin
pan FORMAN Karel z Horních Rybníků
pan NAVRÁTIL Jaroslav z Horních Rybníků
paní FORMANOVÁ Magda z Horních Rybníků
pan PŘÍBEK Martin z Horních Rybníků
paní PŘÍBKOVÁ Ivana z Horních Rybníků
pan MERTLÍK Vladimír z Končin
pan HRUŠKA Ladislav ze Zábrodí

V měsíci srpnu 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
79 let
71 let
71 let
70 let
67 let
61 let
61 let
61 let
61 let
60 let

pan KOLLERT Miloš z Horních Rybníků
pan DLAUHOWESKÝ Václav ze Zábrodí
pan VOLHEJN Pavel z Horních Rybníků
paní HANUŠOVÁ Helena z Horních Rybníků
pan JIRÁSEK Václav z Horních Rybníků
paní VOLHEJNOVÁ Naděžda z Horních Rybníků
pan PROUZA Jiří z Horních Rybníků
paní LOKVENCOVÁ Milena z Končin
paní FRÝBOVÁ Zdeňka ze Zábrodí
pan Kopecký Mojmír z Horních Rybníků

V měsíci září 2017 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
94 let
81 let
79 let
74 let
74 let
69 let
67 let
63 let

paní Prouzová Ludmila z Horních Rybníků
paní Filová Emilie z Horních Rybníků
paní Válková Libuše z Končin
pan Hanuš Josef z Horních Rybníků
paní Prouzová ze Zábrodí
pan Hejda Oldřich z Horních Rybníků
pan Slezák Václav z Horních Rybníků
paní Pohanková Ludmila ze Zábrodí

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Stavění máje a pálení čarodějnic
V neděli 30. dubna v 16 hodin odpoledne se skupina
našich hasičů s koňským povozem Luboše Středy vypravila do lesa pro májku. Přivezli ji asi o hodinu později k
obecnímu úřadu, kde děvčata uvázala pentle. Pánové
připevnili věnec a májku „zasadili“ na obvyklé místo. Pak
už nic nebránilo přesunu na hřiště. Zde si děti mohly
zahrát různé soutěže a získat drobné ceny. Při soumraku

stománie

hasiči zapálili připravenou hranici. Odpoledne bylo slunečné, ale k večeru se dost ochladilo, oheň nás alespoň
trochu ohřál. Zmínit je třeba připravené vepřové maso
na lorně, které pomohlo překonat chladné počasí. Maso
i přílohy byly vynikající, porce obrovské. Děkujeme
všem za přípravu a pomoc.
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Cestománie 16.ročník
V sobotu 8. dubna proběhl na Obecním úřadě v Horních
Rybníkách již 15. ročník setkání cestovatelů Cestománie.
Výtěžkem z Cestománie obec Zábrodí přispívá na činnost
organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p. s.
Vyslechli jsme přednášky Pěšky do Istanbulu, Kyrgyzstán
- země hor a jurt, Voda v Etiopii, Ochutnej Borneo, film
Petra Schnabla Great Himalaya trail a další. Ing. Iva
Jungwirthová, zástupkyně organizace Tamtam, seznámila přítomné s tím, jakou podporu poskytují rodinám, kde
se narodilo dítě se sluchovým postižením, a jak včas
postižení rozpoznat u malých dětí. Pro aktivní účastníky
byla připravena oblíbená divácká vědomostní soutěž o
atraktivní ceny od sponzorů. Účast byla velmi pěkná, program zhlédlo asi 150 příchozích, škoda, že mezi přítomnými byli „Zábroďáci“ v menšině. Připravené bylo i občerstvení s tradičními i exotickými pokrmy. Ochutnat
jsme mohli exotický hummus s arabským chlebem,

ukrajinské vareniky a českou klasiku – řízky, chleba se
škvarky a jiné. V letošním roce se nám podařilo získat z
dobrovolného vstupného, občerstvení a každoroční podpory sponzorů z řad místních firem historicky nejvyšší čistý
výtěžek ve výši 20.150,- Kč. Veškeré finanční toky jsou
kvůli transparentnosti vedeny přes Obecní úřad, který již
celou částku poslal na účet Centra pro dětský sluch Tamtam o.p.s. . Velmi si vážíme dlouhodobé podpory Obecního úřadu Zábrodí a místních sponzorů, společnosti TF Press
a Silvagro. Bez jejich dlouholeté a nezištné podpory bychom nikdy tak dobrých výsledků nedosáhli.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se příští rok 7. dubna
na 17.ročníku na shledanou.
Vašek Vencl

.
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MDŽ a Den matek
V pátek 12. května se sešly ženy z naší obce, aby oslavily
MDŽ a Den matek. Naplněný sál byl nabitý očekáváním
dobré zábavy, jídla a pití, které bylo beze zbytku naplněno. K úspěchu přispělo občerstvení a nápoje, podávané pozornou a neúnavnou obsluhou a připravené kuchaři Dlauhoweským a Havrdou. Obsluha byla výhradně
mužská, aby si přítomné dámy mohly v klidu užít pěkný
večer. Děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Petry Dlauhoweské a paní učitelky Kristýny Pidané
potěšily pohádkou o Smolíčkovi. Všechno dobře dopadlo

a Smolíček jelenovi slíbil: „Budu si jen hrát a jelena poslouchat.". Následoval program divadelního spolku
Spona ze Suchého dolu. Několik scének s odkazy na současné dění všechny rozesmálo. Spona s sebou přivedla
dámskou kapelu Damtrio. Díky příjemné country hudbě
skoro všechny přítomné dámy vydržely až do pozdních
hodin a nakonec si i zatancovaly. Všem, kdo se zasloužili
o pěkný večer, patří poděkování.
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Zábrodské traktory
První červnová sobota roku 2017 byla naplněna
mnoha veřejnými a soukromými aktivitami u nás v
Zábrodí i v okolí. Jen ve zkratce: na Špince se konaly
plavecké závody v dálkovém plavání na 1, 5, 10 a 15
km pod názvem „Na Špince přes Špinku.“. Červená
Hora pořádala slavnostní svěcení znaku a praporu
obce. V Obecním úřadě Zábrodí v Horních Rybníkách se slavila velká svatba, oslava trvala až do noci.
Pro nás ale byly nejdůležitější naše akce: Dětský
den a Zábrodské traktory.
Traktory se sjely ve dvanáct hodin na hřišti, aby se
seřadily před spanilou jízdou po Zábrodí a Červeném Kostelci. Asi ve třináct hodin první traktory
projely Horními Rybníky a pokračovaly po stejné
trase jako minulý rok přes Špinku, Olešnici, sokolovnu a Tesmen do Červeného Kostelce, pak přes
Skalku s kopce dolů do města přes náměstí a les
Občinu, po hrázi Brodského, kolem lípy svobody a
potom po vedlejší silnici přes Zábrodí zpět na hřiště. Při příjezdu těsně po čtrnácté hodině se

účastníci mohli přihlásit do soutěže zručnosti. Mezi
nejstarší exponáty patřily traktory Svoboda vyráběné v Kosmonosích od dvacátých let dvacátého století do roku 1949. Asi nejnovějším a zároveň nejsilnějším strojem byl New Holland z družstva Impro.
Zúčastnilo se i několik „domamontů“ s různou
technickou úrovní, všechny funkční a sloužící svým
majitelům. Parkoviště připomnělo zlaté časy značky
ZETOR. Mohli jsme vidět Zetory 25, 50, 30 (Major),
Krystal i novější stroje. Všichni účastníci jízdy zručnosti ukázali, že své stroje dovedou skvěle ovládat.
Protože soutěžila nesrovnatelná technika, byla vyhlášena pouze první tři místa. Na prvním místě se s
nejrychlejším časem umístila rikša ČZ 175 řízená
Jardou Vlčkem, na korbě vyvažovaná Pepíkem Nývltem. Všichni účastníci dostali pamětní list a tašku s
dárky od dopravní firmy
Volhejn Červený Kostelec.
Skvělá byla organizace soutěže pod taktovkou Romana Dostála a dalších pomocníků. Vše se podařilo
zvládnout v plánovaném čase a v šestnáct hodin si
mohly na hřišti začít hrát děti.
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Dětský den
Zatímco si kluci všeho věku hráli s traktory, maminky připravily na hřišti řadu soutěžípro děti, kterých
díky pěknému počasí přišlo opravdu mnoho. Děti si
už celé odpoledne užívaly skákací hrad, později
mohly zkusit slalomovou dráhu s překážkou, malování na obličej, jízdu na oslíku, střílení ze vzduchovky, házení míčků na kuželky. Kluci nemohli odtrhnout oči od tankodromu se železnicí pana Jůzy z

Olešnice. Několik přeletů malého letadla udělalo
všem radost. Nakonec si děti zařádily v pěně a vodní mlze, kterou vytvořili místní hasiči. Příjemnou
atmosféru podpořilo i připravené občerstvení a
nápoje od osvědčených týmů obecního úřadu a
sboru dobrovolných hasičů. Nezbývá než poděkovat
všem organizátorům, členům SDH, obecnímu úřadu, všem traktoristům, kteří se zasloužili o pěknou
akci, jež přesáhla hranice naší obce
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Mateřská škola
Už druhý školní rok je za námi. Dovolte nám podělit se s Vámi o událostech druhého pololetí.
V zimních měsících se o kulturní zážitky postarali
divadélko Malé Bo s Pirátskou pohádkou a ochotníci z Červeného Kostelce s představením Míček Flíček.
V březnu proběhl maškarní rej… dopoledne plné
her, soutěží a tance. A také se dostávalo největší
pozornosti partě tří kamarádů – předškoláků, kteří
se chystali k zápisu do první třídy ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. Inspirací pro ně byla návštěva této
školy s ukázkovou hodinou. Všichni byli úspěšně
přijati k základnímu vzdělávání.
Koncem dubna jsme se převlékli do čarodějnických
kostýmů a plnili úkoly (let na koštěti, vaření lektvarů, hledání havěti, apod.).
Také květen byl velmi pestrý a nabitý akcemi. Zápis
do MŠ pro školní rok 2017 / 2018 proběhl 3. května.

Celkem bylo přijato 14 přihlášek. Kapacita školy
byla doplněna čtyřmi dětmi z obce. Deseti žadatelům bylo předáno rozhodnutí o nepřijetí. Hradecké
divadlo zahrálo dětem pohádku "O Koblížkovi". V
rámci spolupráce s obcí jsme připravili s dětmi program pro akci věnované maminkám a babičkám .
Ani nejmladší děti se nezalekly plného sálu divaček
a zahrály pohádku "O Smolíčkovi", zarecitovaly
básničku a dvě děti předvedly, co se naučily hrát na
flétnu. V den školního výletu nám počasí přálo a my
jsme si tak mohli plně užít záchrannou stanici zvířat
v Jaroměři. Milí majitelé nás provedli farmou, děti si
mohly zvířata prohlédnout z bezprostřední blízkosti
a také o nich získat poučné informace.
S předškoláky a mladšími odvážlivci jsme spali přes
noc v MŠ. Tuto akci jsme zahájili šipkovanou a hledáním pokladu, následovaly hry na školní zahradě,
hry a diskotéka ve třídě. Nechyběla ani stezka
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odvahy :). Všichni si zasloužili diplom a odměnu z
pokladu. Koncem měsíce jsme navštívili malé hospodářství u Barunky a Vašíka Ničových, kde mohly
děti vidět koťátka, kůzlátka, králíky, kačeny. Paní
Ničová měla připravené i občerstvení – bábovku,
zeleninu a ovoce, pití.
První červnový den jsme oslavili nejen dnem dětí,
ale také slavnostním pasováním předškoláků na
školáky. V pohádkovém lese děti plnily úkoly na
sedmi stanovištích, kde je čekaly pohádkové bytosti. Povedené odpoledne jsme zakončili opékáním na
zahradě. Poslední akcí v tomto roce byl dopolední
výlet k rybníkům Brodský a Špinka.
Touto cestou bychom rády poděkovaly rodičům za
účast na společných akcích, za spolupráci, důvěru,

sponzorské dary a donesený papír do sběrných surovin. Paní Ničové za pozvání, pohoštění a za spolupráci v projektu „Skutečně zdravá škola“, do kterého jsme se zapojili v dubnu. Děkujeme panu Volhejnovi za ochotu při odvozu dětí na plavání, bruslení a výlety.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a
účasti Dětského dne na hřišti v Zábrodí.
Přejeme krásné, slunečné a pohodové léto.
Petra Dlauhoweská a Kristýna Pidaná
Mateřská škola Horní Rybníky
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Poděkování
Děkujii obecnímu úřadu a jeho zástupcům a rodině
za krásné květiny, dárky a blahopřání k mým narozeninám .
Ludmila Martinová Končiny
Děkuji srdečně obecnímu úřadu Zábrodí, panu starostovi, za projevené ústní a písemné blahop
přání, též za květiny a věcné dary k mým narozeninám. Byla to pro mne příjemná pozornost.
Libuše Machová Zábrodí 35

Děkuji zástupcům obecního úřadu panu starostovi
Janu Dlauhoweskému a panu Petru Balášovi za blahopřání a věcný dar k mému životnímu jubileu.
Společně jsme prožili příjemný večer.
Zároveň vyslovuji dík za dobře připravenou „Traktoriádu“,vynikající jídlo, dostatek nápojů pro děti i
dospělé v parném odpoledni.
Josef Tomek Končiny
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Pozvánky

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 např. waltz, foxtrot, tango, valčík, polku, blues, rumbu, 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 20.00hod.
• Kde: Obecní úřad v Horních Rybníkách
• Informační schůzka 8. Září od 19.00hod. 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. 731408900

Taneční večery: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.
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Vás srdečně zve na oslavu 120. výročí založení
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v Horních Rybníkách,
která proběhne 2. září 2017
Oslavy budou zahájeny od 12:30 hodin slavnostním průvodem
od obecního úřadu v Horních Rybníkách. Průvod bude ukončen na fotbalovém hřišti v Zábrodí.
Následovat bude připravený program:
- projevy funkcionářů sboru
- projevy hostů
- ukázka techniky a činnosti
- ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel
-vystoupení kapel „bend Oldřicha Hejdy“ a „Efest“
Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.
www.zabrodi.cz/sdh
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Z kroniky rok 1942
Připomeneme si události před 75 lety, atentát na Heydricha. Tyto události se dotkly i naší obce.
V Londýně byto rozhodnuto, že bude na Reinharda Heydricha spáchán atentát. Měl být
proveden 28.10.1941. Tedy o půl roku dříve, než k atentátu skutečně došlo. Atentát měli provést
dva muži-rotmistr Gabčík a rotný Svoboda. Ten se však při výcviku později zranil a tato nečekaná
nehoda nedovolila provést původní záměr. Později Gabčík trénuje znovu , nyní spolu s novým
parašutistou Kubišem. Konečně přišel rozkaz. Pokus o vysazení v protektorátu byl proveden
28.12.1941. Bylo rozhodnuto, že kromě skupiny Antropoid-Kubiš a Gabčík poletí ještě skupiny
Silver A- nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a poddůstojník Jiří Potůček a Silver BZemek, Škacha, které se po seskoku pokusí vysílačkou Libuše dosáhnout spojení s Londýnem.
Odlet se skutečně uskutečnil kolem 22. hodiny. Skupina Antropoid přistála poblíž Nehvizd u
Prahy a s pomocí místních lidí se jim brzy podařilo dostat se do hlavního města. Zde vyhledali
předem určené lidi, u kterých byla jistota, že jsou vlastenci a jsou ochotni pomoci. Kubiš
s Gabčíkem neustále měnili místo pobytu, ale stále se setkávali s lidmi ochotnými jim pomoci i za
cenu ohrožení vlastního života. Připravili se na provedení atentátu, datum bylo stanoveno na
27.5.1942. Kubiš s Gabčíkem spoléhali na pomoc dalších parašutistů, shozených do protektorátu
během jara 1942. Zábrodský kronikář zaznamenal tyto události v kronice následovně:
27. května
proveden atentát na
zastupujícího říšského protektora Čech a
Moravy Reinharda Heydricha. V důsledku
toho vyhlášeno bylo stanné právo na celém
území Čech a Moravy. Němečtí vojáci
prohledali všechny města a vesnice od domu
k domu za příčinou vypátrání pachatelů
atentátů a nalezen zbraní. Každý občan
musel se vykázati na cestách i doma
občanskou legitimací.
V červenci vzrušena byla naše obec
honičkou parašutisty, který byl z anglického
letadla spuštěn padákem na zdejší území.
Byl to Čech člen zahraniční české legie, která
byla v Anglii. Byl tajně přechovávan
v sousední
osadě
hornokosteleckých
Končinách u jednoho rolníka jménem
Burdycha, kdež měl umístěnou tajnou
vysílačku, radiovou stanici a zajištěn byl
střelnými zbraněmi.
Když byl po předchozím udání vypátrán a
učiněna na něj četnictvem honička, v tu
dobu vypomáhal onomu rolníkovi na poli při
plevání řepy poblíž stavení. Utekl do domku
kdež se uzavřel. Četnictvo domek obklopilo
a vyzvalo Burdycha staršího, aby do domku
vnikl a při zatýkání vypomohl. Parašutista jej
však zastřelil a učinil výpad z domku
vikýřem. Před četnictvem ustupoval po
zpátku drže je přitom střelnou zbraní
v šachu. Jeho ústup kryl i mladý Burdych
svým tělem a byl při tom od četníků
zastřelen. Parašutista utíkal směrem

k rybníku Čermáku dále podle rybníka
Brodského bos a bez kabátu opatřen pasem
ostrých nábojů a krátkou střelnou zbraní.
V naší obci zastavil se ve školní budově, kdež
žádal řidícího učitele, aby mu poskytl boty a
kabát. Ten mu nevyhověl a odkázal jej do
blízkého stavení čp. 12, kdež byla doma jen
výměnkářka, která ho poslala k svému
vnukovi, který pracoval na poli. Tento mu
též nevyhověl při čemž pozoroval, že
v uzavřené pěsti třímá střelnou zbraň. Po
jeho odchodu učitel vsedl na kolo a jel do
města Červeného Kostelce zpraviti o tom
četnictvo. Parašutista utíkal dále z naší
obce směrem k čp. 13 a dále směrem podle
rybníka Špinky na dolní konec obce kde vnikl
do panského lesa.
V malé chvíli potom již projíždělo auto
s četnickou pohotovostí k prohledání lesů
v sousedním revíru Trubějovském. Po
několika dnech byl chycen na území
sousedního okresu.
Celá rodina Burdychova, mimo dětí, kde byl
tajně přechovávan byla zničena a jejich
majetek zabaven.
Pozn.: 2. července 1942 byl Jiří Potůček
zastřelen v lesíku u Stéblové vedle Pardubic
četnickým strážmistrem Půlpánem.
Zpracováno podle zápisu z roku 1942
v Kronice obce Zábrodí
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Burdychovo stavení na Končinách

Škola v Bohdašíně

Historikové nazvali tragické události z konce června dvaačtyřicátého roku v Podkrkonoší
epilogem heydrichiády. Na půdě školy v hornické obci Bohdašín se od 18. června 1942
skrýval se svou vysílačkou Libuší poslední parašutista skupiny Silver A, radista četař Jiří
Potůček. Uchýlil se sem přímo ze Švandova mlýna v Ležákách na Pardubicku a vysílal odtud
do celého světa depeši o jejich vypálení. Protože v bohdašínské
škole u řídícího Ladislava Satrana hrozilo vyzrazení, nalezl díky
obětavosti pracovníků odboje novou skrýš na hornokosteleckých
Končinách ve stavení rolníka Antonína Burdycha. Sem ho za
dramatických okolností z obklíčeného Bohdašína vyvedl Antonín
Němeček. Úkryt parašutisty byl neopatrností Ladislava Satrana
vyzrazen. Následovalo zatýkání a popravy.
V kameni pomníku proti bývalé bohdašínské škole jsou vytesána
jména sedmnácti umučených a popravených členů ilegální
sokolské odbojové skupiny i jméno odvážného parašutisty. Jiří
Potůček byl po zdařilém útěku z Končin zastřelen 2. Července
1942 protektorátním četníkem u obce Trnová na Pardubicku.
Památník u lesíka nedaleko Burdychova stavení na Končinách připomíná statečnou smrt
rolníka Antonína Burdycha mladšího, zastřeleného na útěku. Prchal ze stavení obklíčeného
gestapáky a četníky, aby předpokládaná střelba pronásledovatelů upozornila na nebezpečí
četaře Potůčka. Z rodiny Burdychových zastřelili nacisté na popravišti Zámečku u Pardubic
Antonína Burdycha st., jeho ženu Josefu a Miladu Burdychovou, ženu Antonína Burdycha ml.
Bohdašínu a Končinám hrozil osud Lidic a Ležáků. Naštěstí ho byly ušetřeny. Pozdějšímu
zatčení však neušli ani další členové skupiny S 21 B, červenohorský učitel Josef Čapek a
českoskalický učitel Jaroslav Falta. Ten byl umučen v koncentračním táboře Mauthausenu
24. 10. 1942 a Josef Čapek zahynul na následky věznění v Terezíně 16. 5. 1945. (Podle p.
Rouska z Červeného k¨Kostelce http://vinnetou.site.cas.cz/rousek/kostelec.html již nefunkční)
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TJ Sokol Zábrodí - fotbal
Zhodnocení sezóny 2016/2017
Skončila sezóna 2016/17 a hodnotit tento ročník není lehké. Přebor u dospělých jsme neudrželi a skončili na posledním místě. Hledat příčiny je složité. Dá se říci, že na jaře bylo
špatně všechno. Špatná byla docházka hráčů, a někteří
v týmu skončili.
Do nové soutěže musíme omladit tým a zapojit mladší hráče.
Víme , že získat je bude dost těžká práce. Na starost si to
vzal Jakub Rejthar. Přejeme mu, aby se to podařilo.
Pro nedostatek hráčů končí na Zábrodí kategorie starších a
mladších žáků. Problém nastal v jarní části soutěže. U některých starších žáků se projevila nechuť sportovat, u mladších
žáků zranění a někteří skončili úplně. Tak se to slepovalo, a
na výsledcích to bylo znát. Končí i trenéři P. Havlíček a P.
Duchatsch. Za všechnu práci pro Sokol a čas, který věnovali
dětem, děkujeme. Starší přípravka v soutěži skončila na
posledním místě, ale za přístup k tréninku i turnaji jí patří

Tým děvčat s rodiči

Tým starší přípravky

Tým starší přípravky

poděkování, přestože výsledky nebyly. Nejlepší hráčkou byla
Michaela Chrásková a nejlepší hráč byl Matěj Pulkert. Do
nové soutěže se spojíme s V. Jesenicí pod názvem V. Jesenice/Zábrodí.
S mladší přípravkou a předpřípravkou jsme spokojení. V
týmu máme šikovné hráče. Nejlepší střelec byl Matěj Branda
a nejlepší mladší hráči byli Jonáš Pulkert a Pepča Chráska.
Na závěr děkujeme všem, kteří sezóně 2016/17 podpořili
mládež nebo dospělé Sokola Zábrodí. Poděkování patří OÚ
Zábrodí za rekonstrukci oplocení a instalaci solárních panelů
na ohřev vody kabinách.
Dospělí ukončili sezónu 10.června. Dobroty pro hráče připravil Roman Rainet s Petrou. Děkujeme.
Mládež ukončila sezónu 14.června. Za pěkného počasí jsme si
zahráli fotbálek proti rodičům, potom jsme opekli špekáčky a
zhodnotili sezónu.
Děkujeme rodičům za podporu a dobroty pro děti.

Předpřípravka s rodiči

Mladší přípravka s rodiči

Mladší přípravka
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Předpřípravka

Ukončení sezóny 14.6. 2017

TJ SOKOL ZÁBRODÍ
POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ !!!!
Tréninky vždy ve středu a pátky na hřišti v Zábrodí začínáme 18.8. 2017 od 17.30
Určeno pro holky i kluky ročníků 2006 až 2013
Více informací na vedoucího mládeže:
Matějovic Jiří mobil: 603783637

Těšíme se na vaši účast oddíl Sokol Zábrodí
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Zubní lékařská pohotovost
01.07 a 02.07. MUDr. Ludmila Jánská

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

05.07.

MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové Město nad Metují 731 127 071

06.07.

MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod

724 086 199

08.07. a 09.07. MDDr. Michal Jánský

ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod

491 421 604

15.07. a 16.07. MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 431 104

22.07. a 23.07 MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48, Nové Město nad Metují

491 472 947

29.07. a 30.07. MUDr. Petr Juran

Komenského 10, Nové Město nad Metují

491 472 721

05.08. a 06.08. MUDr. Anna Klikarová

Náměstí ČSA 69, Hronov

491 482 700

12.08.a 13.08 MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407, Náchod

491 427 603

19.08. a 20.08. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 924

26.08. a 27.08. MDDr. Martin Kyselý

Komenského 72, Nové Město nad Metují

491 472 946

02.09. a 03.09 MUDr. Jana Malíková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 428 885

09.09. a 10.09. MUDr. Hana Matoušová

Komenského 134, Nové Město nad Metují 731 127 071

16.09. a 17.09. MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod

23.09. a 24.09. MUDr. Eliška Pištorová

Komenského 72, Nové Město nad Metují 491 472 923

28.09.

Komenského 72, Nové Město nad Metují 491 472 946

MuDr. Martin Kyselý

724 086 199

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

Kam na výlet ?
Za méně známými výhledy na
Adršpašské skály
Zámek Adršpach – (červená t. zn.): rozcestí Pod
Starozámeckým vrchem, rozcestí Pod Zříceninou hradu
Adršpach – (žlutá t. zn.): Zřícenina hradu Adršpach,
vyhlídka, rozcestí Pod Starozámeckým vrchem –
(červená t. zn.): Zámek Adršpach (3 km)
Vydejte se s námi za krásnými výhledy na Adršpašské
skály, které nejsou možná pro mnohé z vás tolik známé.

Jedná se o pohled na skalní město ze Starozámeckého
vrchu, na kterém se kdysi vypínal skalní hrad Adršpach.
Náš krátký výlet začíná u parkoviště v Adršpachu, odkud
pokračuje po červené turistické značce po silnici
směrem na Horní Adršpach. Po několika metrech
procházíme kolem renesančního zámku Adršpach a o
cca 100 m. dále značená trasa odbočuje vlevo mezi
penziony a pokračuje směrem k lesu. Jeden z penzionů,
kolem kterého procházíme, je hrázděný dům, bývalý
Umlaufův statek, který je v pověstech spojován s
hradem a s loupeživými rytíři, kteří hrad obývali.
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Přejdeme přes železniční přejezd a po chvíli se ocitneme
v lese na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem. Budeme
pokračovat dále po červené a následně se na dalším
rozcestí Pod Zříceninou Adršpach napojíme na žlutou

schodech a odkud je nádherný výhled na celou obec i
skalní město Adršpach. Z vyhlídky půjdeme dolů stále po
žluté značce až na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem
a následně po červené dojdeme zpět až k zámku a dále k
parkovišti.
Při tomto výletu určitě nezapomeňte zavítat i do budovy
zámku Adršpach, kde na vás kromě stálé expozice
horolezectví čeká od 1. dubna do 30. září výstava
fotografií Jarosława Jaremi Tělo v kameni , nebo výstava
turistických vizitek, kterou můžete navštívit od 1. dubna
2017 do 28. února 2018.

značku. Lesem budeme stoupat až na vrchol
Starozámeckého vrchu, kde nás přivítají dnes již
skromné pozůstatky skalního hradu Adršpach, který byl
v roce 1447 zbořen Slezany. Celý komplex hradu, jak
kdysi vypadal, je vyobrazen na tabuli u cesty na
Starozámecký vrch. Pozůstatky podsklepení hradu je
ještě možné nalézt, ale pro nás je největší atraktivitou
hlavní věž, na kterou vystoupáme po železných

Fotografie : Jan Záliš

Převzato od: Branka o.p.s., autor Eva Urešová
www.kladskepomezi.cz
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Zadáno dětem
Několik hádanek
Heboučké je jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.

Neustále to mění tvar, ale přesto je
to stále kulaté. Co to je?

V zimě dokonce i zebe.
V létě je ho plné nebe.
Na obzoru beránky
zrána jako za večera
proměňuje v červánky.

Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí,
v mechu v lesíčku.

Stoupneš na ni, přece vstává.
Má ji ráda každá kráva.
Srnec, králík našup
rád si spase nášup.

Nemá to huby,
ale tři zuby,
u jídla slouží,
po něm netouží.

Kolik udělá vrabec kroku za 100
roků???

Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekery bez dláta,
a přece je pevný dost.

Patří ti to, ale tvoji přátelé to
používají víc než ty.
Co je to?

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou
to pohne. Co je to?

Všechny barvy duhy mají jejich tuhy.
(pastelky)
Má to rohy žádné nohy co je to???

Každé ráno vesele
Tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.

Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.

Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z
nory lištičku.
Sáhni si, je hladká, ukousni, je
sladká.

(šnek, měsíc, hříbek, žádný, pastelky, polštář, sluníčko, tráva, mráz, budík, kotě, sníh, vidlička, tvé jméno, mrkev)
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Kultura v Červeném Kostelci
Nová miniexpozice v Domku Boženy
Němcové: Končinské události
V prostorách Domku Boženy Němcové máte
jedinečnou možnost celé léto shlédnout novou
expozici věnovanou událostem na Končinách, kde za
druhé světové války byla ukryta vysílačka Libuše
skupiny výsadkářů z Anglie v rámci Operace Silver A, a
kterou gestapo 30. května 1942 odhalilo.
Domek Boženy Němcové můžete navštívit od úterý do
neděle vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Vstupné je symbolických 20 Kč dospělí, 10 Kč děti.

Promenádní koncerty
Městské kulturní středisko si vás dovoluje pozvat na
tradiční promenádní koncerty, které vám zpříjemní
vybrané nedělní dopoledne. Koncerty se konají v
Přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla vždy od 10 hodin.
9. 7. Tendr Trutnov
30. 7. Efest Náchod
Vstupné na všechny promenádní koncerty je
dobrovolné, v případě nepříznivého počasí se
koncerty nekonají.

Buty a Kostelecká cimbálovka zahájí
16.8. 2017
63. Mezinárodní folklorní festival.
Hudební skupina původem z Ostravy, která vznikla v
roce 1986 ze skupin U238 a B komlex patří mezi
hvězdné stálice české hudební scény. Předskokanem
této legendární kapele bude domácí Kostelecká
cimbálovka, která poprvé veřejně vystoupila o
vánocích 2006 v kostele sv. Jakuba s pásmem
moravských a českých koled. Od té doby hraje při
nejrůznějších příležitostech po celých východních
Čechách a v roce 2016 dělala předskokana na MFF
známé kapele Čechomor. Těšit se můžeme i na
unikátní projekt obou kapel, při kterém zahrají
společně dvě vybrané skladby. Toto se zřejmě již
nikdy na jiném pódiu opakovat nebude.

Mimo obou koncertů máte možnost shlédnout nejen
slavnostní zahájení, ale vidět zástupce folklórních
souborů např. z Indie, Mexika, Číny, Ukrajiny, Litvy,
Itálie, a dalších zemí, které budete pravidelně vídat v
další festivalové dny na pódiu v přírodním areálu u
Divadla J. K. Tyla. Další Informace na: www.folklorck.cz
Vstupenky v omezeném počtu jsou již v prodeji v IC
Červený Kostelec, IC Náchod, IC Česká Skalice, IC
Hronov a IC Police nad Metují. Na koncert je možné
vstupenky rezervovat na webu www.mksck.cz, online
prodej není možný. Cena vstupenek je do 30. června
120 Kč, od 1. do 31. července 150 Kč a od 1. srpna 170
Kč.

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
Božena Němcová je známa nejen jako autorka
klasické prózy, ale také jako výborná vypravěčka a
zapisovatelka pohádek. České pohádky byly její
první samostatně vydané literární dílo. Proto jsme
pro nejmenší z nás připravili Pohádkové léto v
Domku Boženy Němcové, kde každou červencovou
sobotu od 16:00 můžete vidět krásnou pohádku.
Vstupné na pohádku je dobrovolné. V případě
nepříznivého počasí se pohádka neodehraje.
1. 7. 2017 Upytlačená nevěsta
Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE Potštejn
8. 7. 2017 Hrnečku vař
Jarka Holasová
15. 7. 2017 Není nad Ferdu
Klub loutkařů Úpice
22. 7. 2017 O kohoutkovi a slepičce
Malé divadélko Praha
29. 7. 2017 Nezbedná pohádka o Koblížkovi
Nezávislé divadlo Dobrovice (Mladá Boleslav)
Velké poděkování patří společnostem Saar Gummi a
Sorges, které Pohádkové léto v Domku Boženy
Němcové podporují
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