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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
situace, která nastala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19 je pro
nás všechny nová a značně neobvyklá. Přijměme ji společně jako výzvu a pokusme se každý přispět svým zodpovědným chováním k jejímu zdárnému ukončení.
Dodržujte prosím bezvýhradně nařízení vlády České Republiky a Ústředního krizového štábu a hygienickou prevenci. Aktuální informace jsou k dispozici ve
všech médiích a jsou pravidelně aktualizovány na www.zabrodi.cz.
O opatřeních krizového štábu obce Zábrodí se dočtete na následujících stránkách. V budově obecního úřadu byl preventivně vytvořen sklad trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb. Pevně věřím, že tyto zásoby nebudeme
potřebovat. Společně s dubnovým zpravodajem obdržíte balíček s rouškami, antibakteriálním mýdlem, dezinfekčním gelem, dezinfekcí na povrchy, jednorázovými rukavicemi a potravinovými doplňky. Snažíme se zajistit další potřebný
materiál a následně vás budeme informovat, případně jej mezi vás distribuovat.
Dezinfekce na povrchy je již nyní v dostatečném množství k dispozici na OÚ.
V případě potřeby pomoci či poskytnutí informací v souvislosti s mimořádnou
situací neváhejte využít tyto kontaktní telefony:
Jan Dlauhoweský 774 205 205
Ladislav Jiroušek 602 179 705
Draha Burdychová 735 175 758
Děkuji panu starostovi města Náchoda Janu Birkemu a firmě Batist za pomoc
při zajišťování jednorázových roušek a také všem dobrovolnicím, které se pustili
do šití textilních roušek.
Děkuji vám všem za zodpovědnost, se kterou k nastalé situaci přistupujete.
Přeji vám pevné zdraví, pozitivní myšlení a věřím, že vše bude brzy za námi.
Jan Dlauhoweský
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Oznámení
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Zprávy z obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
9. 3. 2020
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: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý
( viz. prezenční listina)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 29. 2. 2020
Úprava rozpočtu
Účetní závěrka Obce Zábrodí za rok 2019
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2019
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2019
Program rozvoje obce 2019-2028
Kupní smlouva na pozemek p.č.1111 v kú. Horní Rybníky
Smlouva o smlouvě budoucí akce: Špinka nové knn Pod Hrází
Bezúplatný převod p.p.č.1126/2 v kú. Zábrodí a 1081/4 v kú. Horní
Rybníky z majetku KHK
Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovaným odpadem
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

• Zpráva o hospodaření obce k 29. 2. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 29.2.2020
Příjmy: 1 664 016,27 Kč, výdaje: 830 647,48 Kč. Stavy na účtech k 29.2.2020 ZBÚ
11 605 656,17 Kč, ČNB 3 473 388,90 Kč. Účty celkem: 15 079 045,07 Kč
• Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem obce.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.2/2020 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/9/3/2020 bylo schváleno
• Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2019
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
20. 2.2020. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a
analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok 2019. Při přezkoumání
hospodaření – Obec
Zábrodí - za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.). Inventarizace majetku byla provedena od 2. 1. 2020 do 22. 1. 2020. Inventarizační zpráva je
přílohou účetní závěrky. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.( 3 732 215,10Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2019 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 2019. Výsledek hospodaření
bude převeden na účet 432.(příloha č.2)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/9/3/2020 bylo schváleno
• Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2019
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 20. 2. 2020 a úřední desce s dálkovým
přístupem od 20 .2 .2020. Obec měla k 31. 12. 2019 na svých účtech 14 319 557,28Kč. Tato částka je
uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 10 867 830,12 Kč a ČNB ve výši 3 451 727,16Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019
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 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.(příloha č.3).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/9/3/2020 bylo schváleno

• Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2019
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. 2019 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a
ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční zprávy o finanční kontrole. Součástí
účetní závěrky je žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu . Starosta
navrhl schválit.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky k 31 .12.
2019 a převod výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 4 300,73 Kč (příloha č. 4.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/9/3/2020 bylo schváleno

• Program rozvoje obce 2019-2028
Program rozvoje obce Zábrodí je zpracován na období 2019 – 2028 a je provázán se strategickými
dokumenty, kterými jsou - Územní plán obce Zábrodí a další nadřízené dokumenty. Strategický plán
rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní plánovací činnosti obce, tj. pro plán a realizaci
jednotlivých projektů obce. Velký význam má využití tohoto dokumentu při zpracování žádostí o
dotace a podpory na jednotlivé projekty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Program rozvoje obce Zábrodí 2019-2028
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/9/3/2020 bylo schváleno.
• Kupní smlouva na pozemek p.č. 1111 v kú.Horní Rybníky
Pozemek se nachází v lokalitě kde je MŠ a sousedí s pozemkem kde je plánována výstavba zařízení
se sociálními službami (domu pro seniory). Výměra pozemku je 3 185m. Navržená cena pozemku je
35,-Kč/m. Cena pozemku je motivována uvedeným zájmem obce a je tomuto zájmu přiměřená.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zakoupení pozemku p.č.1111v kú.Horní Rybníky o výměře
3 185m za cenu 111 475,-Kč .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/9/3/2020 bylo schváleno
• Smlouva o smlouvě budoucí lE-12-2006229/1/A
Jedná se o standartní smlouvu, bude vyměněn plastový pilíř a rozpojovací skříň. Dotčené pozemky
stavbou budou před předáním uvedeny do původního stavu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod Hrází IE-12-2006229/1/A
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/9/3/2020 bylo schváleno
• Bezúplatný převod p.p.č.1126/2v kú Zábrodí a 1081/4 v kú.Horní Rybníky
Jedná se o pozemky, které jsou pod stavbou chodníku v Zábrodí na hrázi Brodský a v Horních Rybníkách od
bytovky k Hanušovým. Pozemek 1126/2 i výměře 201m2 je oddělen od původního pozemku 1126 geo. plánem
č, 409-127/2019. Pozemek p.č.1081/4 o výměře 638m2 je oddělen z původního pozemku 1081 geo.plánem č
.225-191/2019. Zároveň bude podepsána darovací smlouva na převod pozemků s formulací zákazu zcizení.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Zábrodí schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) p. č. 1126/2
(ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 201 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1126
(ostatní plocha - silnice, o původní výměře 23 722 m²) geometrickým plánem č. 409-127/2019 ze dne 13. 12.
2019 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. a obci Zábrodí; a dále pozemku p. č. 1081/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 638 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1081 (ostatní plocha silnice, o původní výměře 8 799 m²) geometrickým plánem č. 225-191/2019 ze dne 14. 12. 2019 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí, vše z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví obce Zábrodí. Na pozemcích se nachází chodníky, které obec vlastní a udržuje.

Zastupitelstvo obce Zábrodí zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/9/3/2020 bylo schváleno
• Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovaným odpadem
Výše poplatku za tunu převzatých separovaných složek papíru je s účinností od 1.2.2020 ve výši
750,-Kč /t. Obec v roce 2019 odevzdala 0,88t papíru.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovaným
odpadem.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/9/3/2020 bylo schváleno
• Diskuse
Pan Prouza se zeptal pana Jansáka kdy uklidí nepořádek (naskladněnou biomasu) okolo kravína
v Horních Rybníkách. Pan Jansák odpověděl, že do léta bude vše v pořádku.
• Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,05 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Zápis ze zasedání krizového štábu
Obce Zábrodí
Dne 12. 3. 2020 od 18,00 hod. svolal starosta obce Zábrodí Jan Dlauhoweský krizový štáb
ve složení:

obce Zábrodí

Zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Ondřej Kohl, Jiří Matějovic, Jan
Veselý
Hasiči: Pavel Jirásek, Jakub Středa, Milan Krejsek
Bezpečnostní technik obce: Jaroslav Rýdl
MŠ Horní Rybníky: Petra Dlauhoweská

Starosta: Vláda ČR vyhlásila nouzový stav z důvodu prokázání výskytu koronaviru, dnes od 14,00 hod. a
to na dobu 30dnů. Byly zavřeny školy.
O uzavření MŠ jako příspěvkové organizaci rozhoduje zřizovatel. Z důvodu omezení rizika přenosu nákazy
navrhl starosta obce uzavření MŠ Horní Rybníky od 16.3.2020 do odvolání. Pokud zřizovatel MŠ uzavře,
rodiče mají nárok na ošetřovné.
Dále starosta navrhl uzavření obou knihoven, hasičské zbrojnice v Zábrodí pro pořádání akcí, budovy obecního úřadu pro pořádání akcí a sportovního areálu v Zábrodí od 13.3.2020 do odvolání.
Všichni členové krizového štábu s návrhy souhlasili.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Další návrhy preventivních krizových opatření:
1./ Uvolnění částky z obecního rozpočtu 150.000,- Kč na krizové výdaje.
2./ Vytvoření skladu trvanlivých potravin, základních hygienických potřeb v budově OU
3./ Zajištění dezinfekčních prostředků, ochranných roušek, potravinových doplňků atd. ,
občanů obce Zábrodí.
Další opatření budou řešena operativně dle vývoje situace.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

V Zábrodí 12.3.2020

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

vše pro potřeby
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Mateřská škola Horní Rybníky

MŠ Horní Rybníky, Horní Rybníky 29,
549 41 Zábrodí, příspěvková organizace
MŠ Horní Rybníky na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve spolupráci s obcí Zábrodí,
vyhlašuje

ZÁPIS DO MŠ
pro školní rok 2020/2021,
který se uskuteční dne 5. 5. 2020
v době od 9 – 15,30 hodin v budově mateřské školy
Formulář přihlášky je možné stáhnout na webových stránkách mateřské školy
(www.mshornirybniky.cz) nebo osobně vyzvednout v mateřské škole.
Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:
• občanský průkaz nebo pas
• rodný list dítěte
• vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
• doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
• doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou)
kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Bc. Petra Dlauhoweská , ředitelka školy

Sledujte průběžně webové stránky školy. Informace o podávání žádostí budou aktualizovány dle vývoje mimořádných opatření.
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MŠ Horní Rybníky, Horní Rybníky 29,
549 41 Zábrodí, příspěvková organizace
Srdečně zveme rodiče s dětmi na

Den otevřených dveří MŠ
Datum: 5. 5. 2020
Čas: 9 – 11,30 hod., 14 – 15,30 hod.
Bc. Petra Dlauhoweská, ředitelka školy

Sledujte průběžně webové stránky školy. Informace o pořádání dne otevřených dveří budou aktualizovány dle vývoje mimořádných opatření.

Mateřská škola se změnila na šicí
dílnu.
Pedagogičtí i provozní zaměstnanci
zasedli ke strojům a šijí roušky pro
místní obyvatele.
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Společenská kronika
V měsíci dubnu 2020 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Jana Špeldová Horních Rybníků
paní Danuška Tomková z Končin
paní Drahoslava Volhejnová z H. Rybníků
pan Josef Pásler z Končin
pan Ivan Vajsar z Končin

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

V měsíci květnu 2020 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Soumarová ze Zábrodí
paní Ludmila Martinová z Končin
pan Oldřich Prouza ze Zábrodí
paní Marie Feyglová ze Zábrodí
pan Josef Tomek z Končin
paní Jana Dlauhoweská ze Zábrodí

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

V měsíci červnu 2020 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Jan Filla z Horních Rybníků
paní Libuše Machová ze Zábrodí
paní Božena Vojtěchová z Končin
pan Ladislav Jirka z Končin

pan Břetislav Řehák z Horních Rybníků
paní Jarmila Laštovičková z Končin
paní Milena Semeráková z Končin
paní Šárka Kohlová z Končin

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018, nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného
souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkuji OÚ Zábrodí za gratulaci a za dárky k mému
životnímu jubileu.
Jaroslav Semerák, Končiny
Děkuji za milou návštěvu, dárek a gratulaci od
zástupců naší obce k mým narozeninám.
Jan Středa, Končiny
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí, rodině a sousedům za gratulace a dárky k mým narozeninám.
Eva Páslerová, Končiny

Sousedské posezení 25.ledna 2020
Opět jsme se sešli jako každý rok v tuto dobu na sousedském posezení. Jako doprovod k tanci hrála opět
skupina JUNO. Tentokrát bez tolik oblíbené houslové
virtuosky Veroniky Khunové. I tak kapela dokázala udržet dobrou náladu a tanečníky na parketě až do pozdních hodin. Kromě odpočinkových přestávek na pití a
jídlo byl hudební doprovod přerušen vystoupením dětského folklorního souboru Hadářek, dvěma vystoupeními tří tančících grácií. Vrcholem bylo vystoupení kou-

Děkuje rodině, přátelům a zástupcům OÚ panu
Dlauhoveskému a Draze Burdychové za blahopřání
a dárky k narozeninám.
Bohuslava Jirková, Končiny
Děkuji Obecnímu úřadu Zábrodí za přání, květiny a
dárek k mým narozeninám a panu Jirouškovi a
panu Kohlovi za milou návštěvu.
Anna Chrastinová, Končiny

zelníka pana Kašpara s asistentkou, kterým pomáhali i
přihlížející diváci. K příjemnému večeru patřilo i dobré
jídlo připravené pro seniory zdarma, pro ostatní za rozumnou cenu. Všichni starší spoluobčané dostali poukázku na vitamíny do lékárny a ženy jako milou pozornost růži. Příjemným bonusem byla doprava tam i zpět
zajištěná panem Volhejnem s obecním Fordem. Zúčastnit se mohli staří i mladí ze všech míst naší rozlehlé obce. Nejstarším návštěvníkem byl pan Jan Středa
z Končin. Poděkování patří všem, kdo připravili toto příjemné setkání pro občany z naší obce.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020
Obecní zabíjačka poosmé
Dvacátého devátého února jsme mohli okusit pořádnou
porci zabíjačkových pochoutek v hasičské zbrojnici
v Zábrodí. Před zbrojnicí byla baterie kotlů s masem,
jitrnicemi a jelity, uvnitř pomocníci roznášeli zabíjačkové
pochoutky. Dopoledne hráli jako každý rok pan Hejda a
pan Jirman různé lidové písničky. Odpoledne od 16 hodin zahrály tři kapely, které pomohl zajistit Honza Středa

nejmladší z Končin, který také pomohl s ozvučením. Tato
akce je vždy hojně navštívena nejen místními, ale i dalšími lidmi z okolí. Kromě dobrého jídla láká i kulturní
zážitek hudební produkce. Poděkování patří AG Horní
Rybníky za prasata a každému , kdo se podílel na přípravě akce, obsluze a všem ženám, které napekly spoustu
vynikajících moučníků.
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Dětský karneval
Dětský karneval se konal v neděli 11. března. Profesionální animátoři z „OK-STYL“ přinesli zábavu a
soutěže, nejen dětem, ale i rodičům. Přinášíme několik fotografií z průběhu akce.

20.3. Den matek a Mezinárodní den žen - akce zrušena
4.4. XIX. ročník CESTOMÁNIE - akce zrušena
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Informace o lékařské péči v nemocnici Náchod
Oblastní nemocnice Náchod a.s. přistoupila k následujícím opatřením s platností od 17. 3. 2020 00:00 hod.:
•

Provádíme POUZE AKUTNÍ OPERAČNÍ VÝKONY. Veškeré plánované operace, které lze odložit, jsou odloženy.
Termín plánované operace Vám včas sdělíme. Toto opatření se netýká operačních zákroků pro onkologické
onemocnění.

•

Odborné AMBULANCE Vás vyšetří POUZE V PŘÍPADĚ AKUTNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Veškerá
plánovaná kontrolní vyšetření v ambulancích a odborných poradnách jsou zrušena. V případě potřeby
vystavení receptu kontaktujte telefonicky ošetřujícího lékaře, který Vám odešle e-Recept prostřednictvím
SMS zprávy.

Při podezření na onemocnění koronavirem NEVSTUPUJTE do budovy a RESPEKTUJTE pokyny u vstupu do
nemocnice.
Žádáme Vás, abyste nemocnici navštěvovali s doprovodem pouze v nejnutnějších případech a po dobu nezbytně
nutnou. Doprovodem se rozumí max. jedna osoba.
Telefonní spojení do nemocnice: 491 601 111
V případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a pokud

nemáte obtíže, pouze podezření na nákazu kontaktujte:
CELOSTÁTNÍ BEZPLATNOU INFORMAČNÍ LINKU PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM – 1212
Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje je možné využít emailové
adresy koronavirus@khshk.cz. (Zde uveďte vaše kontaktní informace, bydliště a zejména mobilní telefon.)
Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro
neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

máte obtíže – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním kontaktujte:
svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 111 Nemocnice Náchod a Broumov
Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.
Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI
do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.
Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní
místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme, aby pacienti, kteří mají podezření na
nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.
Určené místo pro kontakt s pacientem:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu náchodské nemocnice
Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/
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Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky
dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a
vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
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Pro lepší náladu

Vůbec se doma v karanténě nenudím! Jen by mě
zajímalo, proč v 1 kg rýže koupené v Tescu je 2854
zrnek rýže a ve stejném balení koupeném v Albertu
je 3017 zrnek..

Pozor! Nemůžeme věřit všemu, co říká vláda.
Oni tvrdí, že při nákupu potravin stačí mít jen roušku
a rukavice. Tak jsem tedy takto vybaven vyrazil do
obchodu a okamžitě na mě zavolali policajty. Všichni
ostatní totiž měli na sobě i košili a kalhoty...¨
Chuck Norris chytil koronavirus! Ale bylo mu ho líto, a tak ho pustil.
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FOTBAL
Okresní přebor
Tabulka po podzimní části.
Rk.

Družstvo dospělých

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

So. Stárkov

11

8

1

2

29:13

25

2

Ji. Machov

11

7

3

1

33:18

24

3

So. Zábrodí

11

7

2

2

23:14

23

4

Sl.Teplice n/M

11

6

2

3

32:17

20

5

So. V. Jesenice

11

6

0

5

32:15

18

6

AFK Hronov

11

5

2

4

25:24

17

7

TJ V. Poříčí B

11

4

2

5

30:32

14

8

SK Babí

11

4

1

6

20:29

13

9

TJ Č. Kostelec B

11

3

3

5

18:35

12

10

TJ Velichovky

11

3

2

6

17:20

11

11

So. Mezilesí

11

2

1

8

18:34

7

12

Ji. Martínkovice

11

0

3

8

9:35

3

Rozlosování okresního přeboru jaro 2020
12. kolo
Sobota 28. 3. 2020 15:00
So. Mezilesí - So. Zábrodí
13. kolo
Neděle 5. 4. 2020 16:00
So. Zábrodí - TJ Č. Kostelec B
14. kolo
Neděle 12. 4. 2020 17:00
( St. Přípravka na Zábrodí 12.4 od 9.00 )
TJ V. Poříčí B - So. Zábrodí
15. kolo
Sobota 18. 4. 2020 17:00
Sl.Teplice n/M - So. Zábrodí
16. kolo
Neděle 26. 4. 2020 17:00
So. Zábrodí - SK Babí
17. kolo
Neděle 3. 5. 2020 17:00
So. V. Jesenice - So. Zábrodí
18. kolo
Neděle 10. 5. 2020 17:00
So. Zábrodí - TJ Velichovky
19. kolo
Sobota 16. 5. 2020 17:00 ( St. Přípravka na Zábrodí 17.5 od 9.00 )
So. Stárkov - So. Zábrodí

TJ Sokol MEZILESÍ
Sokol Zábrodí
Velké Poříčí
Slavoj Teplice n.M.
Sokol Zábrodí
V. Jesenice
Sokol Zábrodí
Sokol Stárkov
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20. kolo
Neděle 24. 5. 2020 17:00 Změna o přeložení na nový termín 23.5 od 12.30 za tím jednáme sledujte
vývěsku na hřišti
So. Zábrodí - Ji. Martínkovice ( ml. Přípravka na Zábrodí 23.5 od 9.00
Sokol Zábrodí
21. kolo
Neděle 31. 5. 2020 17:00 ( St. Přípravka na Zábrodí 31.5 od 9.00 )
AFK Hronov - So. Zábrodí
Hronov
22. kolo
Sobota 6. 6. 2020 17:00
So. Zábrodí - Ji. Machov
Zábrodí

Termíny zápasů budou stanoveny podle aktuální situace a opatřeními vlády proti nákaze koronavirem.

MLÁDEŽ
Během zimní přestávky jsme dojížděli do tělocvičny
v Dolní Radechové, starší žáci trénovali na hřišti s
umělým trávníkem (UMT) při ZŠ na Plhově
v Náchodě.
Do jarní části soutěže nenastoupí družstvo starších
žáků z důvodu malého počtu hráčů. Příčinou je to,
že náš tým je v soutěži nejmladší. Někteří hráči
neunesli porážky a svou činnost v Zábrodí ukončili.
Smíšené družstvo starších žáků (Velká Jesenice a
Zábrodí) opustili dva hráči Zábrodí a dva hráči Velké

Jesenice. Velmi nás to mrzí, ale pouze osm hráčů
soutěž hrát nemůže.

Halové turnaje
Starší přípravka se 11. ledna zúčastnila turnaje v
Hradci Králové - Třebši, kde náš tým skončil na
posledním místě z 8 účastníků.
Na turnaji v Hronově 2. února obsadila starší
přípravka pěkné třetí místo. Štěpán Chráska byl
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Mladší přípravka na turnaji v Jaroměři 15. února
2020 obsadila poslední místo.
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Děvčata

Přípravné zápasy na UMT Plhov a Běloves

Děvčata budou střídavě startovat za SK Babí v
okresním přeboru mladších žáků a za Sokol Třebeš
Hradec Králové ve 2. dorostenecké lize.

St. přípravka Zábrodí FK Náchod děvčata
22 : 5 ( 8:0 )
Mladší žáci SK Babí / Zábrodí - V. Poříčí
2 : 2 ( 0:1 )
Mladší žáci SK Babí / Zábrodí - Police
5 : 12 ( 1:5 )

Jsou to hráčky Michaela Chrásková, Kateřina
Chrásková, Terka Klimešová a Nikol Matějovicová.
Do SK Babí přestoupil s děvčaty i hráč Jan Vít.

Mladší přípravka měla hrát přípravný zápas 23.
března od 16.30 v Bělovsi na umělém trávníku. Ten
se ale z důvodu epidemie nekonal.

Také plánované soustředění našeho mládežnického družstva v Havlovicích od 26. do 29. března muselo být
zrušeno.
Naši činnost jsme nuceni přizpůsobit mimořádné situaci a omezením z ní vyplývajícím.
Uvádíme termíny zápasů tak, jak byly původně naplánované.

Nové termíny svým členům a příznivcům včas oznámíme.
Oddíl Zábrodí
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Děkujeme za spolupráci v roce 2019 trenérům:
Jiřímu Matějovicovi, Michalu Justovi, Josefu
Ilkovičovi, Jiřímu Brožovi, Haně Vackové,
a Davidu Škodovi
Děkujeme sponzorům:
OÚ Zábrodí, OD Impro Zábrodí,
TF Press s.r.o Horní Rybníky, SILVAGRO s.r.o.,
Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec,
Honzovi Čejchanovi, Josefu Chráskovi a
Ladislavu Exnerovi.

Pro relaxaci
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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.

