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Slovo starosty
Vážení zábrodští spoluobčané,
mrazivé počasí a sněhová nadílka připomíná,

Rád bych v tomto adventním čase opět podě-

že se blíží vánoce a konec roku 2017.
Nastává čas bilancování a plánování. Infor-

koval zastupitelům obce, zaměstnancům
obecního úřadu, zaměstnancům mateřské

mace o uskutečněných a plánovaných investičních, kulturních a společenských akcích
naleznete na stránkách tohoto zpravodaje,

školy, hasičům, sportovcům, knihovníkům,
brigádníkům a všem dobrovolníkům za svědomitě odvedenou práci a reprezentaci naší

stejně jako zprávu o hospodaření obce a rozpočet na rok 2018, který byl schválen na za-

obce. Dovolte mi, abych vám popřál příjemné
prožití vánočních svátků v kruhu vašich ro-

sedání zastupitelstva obce 8.12.2017.

din, a do nového roku, pevné zdraví, štěstí,
lásku a radost ze života.

Těším se na setkání s Vámi.
Jan Dlauhoweský
starosta obce
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Zprávy z obce
Veřejná zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne
30.10. 2017
Starosta zahájil v 19.05 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva. V souladu s jednacím
řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem jednání.
Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřena: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří Matějovic, Pavel Volhejn. Omluvena Jirková Gabriela (viz prezenční listina)
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čerpání rozpočtu k 27. 10. 2017
Informace o investičních akcích
Informace o průběhu KoPÚ Zábrodí
Projednání žádosti města Červený Kostelec o
převod vlastnictví pomníku na Končinách
Schválení stanov SO ÚPA
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Čerpání rozpočtu k 27. 10. 2017
Příjmy 6 822 058,05 Kč
Výdaje 3 182 004,43 Kč
Stavy na účtech k 27.10.2017: ZBÚ 7 288 114,62 Kč, ČNB 396 440,24 Kč.
Účty celkem 7 684 554,86 Kč
2. Informace o investičních akcích
Akce „Revitalizace areálu v Zábrodí“ (kompletní oplocení areálu a instalace solárního ohřevu TUV
do kabin hráčů) je již hotová. U hřiště byla také vybudována parkovací plocha. Veřejné osvětlení na
Špince na cestě k „Růžence“ je také dokončeno. Rekonstrukce veřejného osvětlení na Končinách je
zrealizována. Zde byly zároveň vyčištěny příkopy a propustky. Dále proběhlo i vyčištění příkopů na
křižovatce u Špinky. Během listopadu bude ještě přidána jedna lampa veřejného osvětlení na Špici u
Hanušů. Byla instalována zrcadla na křižovatku v Zábrodí u Hanušů (výjezd ze Špinky) a jedno
menší zrcadlo na výjezd „U Růženky“.
Čeká nás nákup techniky z projektu spolufinancovaného z dotací MŽP „Posílení separace komunálního odpadu v obci Zábrodí“. Dotace je schválena a v roce 2018 proběhne výběrové řízení. Žádost o
dotaci na „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Zábrodí“ prošla formální kontrolou a če-
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ká se na rozhodnutí. Oprava chodníku na hrázi rybníku Brodský a chodníku v Horních Rybníkách je
plánována na rok 2018. Počítáme s podáním žádostí o dotace.
3. Informace o KoPÚ v Zábrodí
Pořizovatelem KoPÚ Zábrodí je Státní pozemkový úřad, který v roce 2016 vydal rozhodnutí, které
bylo napadeno MVDr. Martou Burdychovou a Ing. Radkou Burdychovou Ph.D podáním žaloby ke
Krajskému soudu v Hradci Králové. V jednom bodě dal stěžovatelkám za pravdu a je vrácen SPÚ.
Čekáme, jak bude řízení pokračovat. Znamená to další zdržení celého procesu.
Burdychová Radka: „Máme tu, co chceme dát do zápisu. Necháme to do diskuse“.
4. Pomník na Končinách
Pomník, který připomíná tragické události 2. světové války na Končinách, byl vybudován svépomocí
občany obce. Město Červený Kostelec žádá o převod pomníku do svého vlastnictví vzhledem
k poloze pomníku, který se nachází na katastrálním území Červený Kostelec.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje převod pomníku na Končinách na město Červený Kostelec.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 6
Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.

Zdržel se: 0

5. Stanovy SO ÚPA
Obec je členem SO ÚPA. Přes SO ÚPA bylo žádáno o dotace např. na chodník, měřič rychlosti a varovný systém. Ze SO ÚPA se rozhodla vystoupit obec Brzice. Příspěvek do SO ÚPA zůstává stejný.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy SO ÚPA tak, jak byly předloženy.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/30/10/2017 bylo schváleno
6. Různé
V loňském roce bylo vzhledem k náledí nutno použít posypu písku, drtě a soli. Pro potřebu zajištění
tohoto posypu na obecních komunikacích je třeba objednávky u dodavatele.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje použití chemického posypového materiálu dle potřeby při údržbě
obecních komunikací.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/30/10/2017 bylo schváleno
Termíny akcí, které jsou připraveny nebo se připravují:
Loutkové představení pro děti
12. 11. 2017 od 15.00 hodin
Rozsvěcení vánočního stromu
3. 12. 2017 od 16.30 hodin
Mikulášská nadílka
3. 12. 2017 od 17.00 hodin
VZZO
8. 12. 2017
Sousedské posezení
27.1.2018
24.2.2018
Obecní zabíjačka
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Dětský karneval
Den matek
Cestománie
Stavění máje a čarodějnice
Traktoriáda a dětský den

10.3.2018
16.3.2018
7.4.2018
30.4.2018
2.6.2018

7. Diskuse
•

Burdychová Marta:
„Naše vyjádření k vedení obce, přednesené na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne 30.
10. 2017 po rozhodnutí soudu
1) Při pozemkových úpravách v obci a při tvorbě Plánu spol. zařízení obce došlo k tomu, že některé
naše pozemky byly do těchto úprav a do PSZ zařazeny pozemkovým úřadem a vedením obce v rozporu se zákonem. Toto protizákonné jednání potvrdil soud v Hradci Králové svým rozhodnutím
č.30A 115/2016-106, ze dne 27. 9. 2017. O nápravě s pozemkovým úřadem jedná nyní náš právní
zástupce.
2) Chtěly bychom ještě upřesnit, že všechny průtahy s pozemky, které v Zábrodí občanům vznikly po
dobu trvání soudu - např. komplikace s prodejem pozemků atd. mají na svědomí ti, kteří nezákonná
rozhodnutí vydali, tedy pozemkový úřad a vedení obce jako spolupodílník rozhodnutí. My jsme jako
spoluvlastnice pozemků na protizákonné jednání upozornily vedení obce včas a to formou dopisu Námitky proti ÚP a PSZ... na veřejném zasedání zastupitelstva obce 1. září 2014. Tehdy všichni zastupitelé naše námitky zamítli.
3) Žádáme nyní vedení obce, aby na základě rozhodnutí soudu provedlo neodkladnou změnu ÚP z
roku 2014. Žádost o změnu ÚP s konkrétními požadavky doručíme my nebo náš právní zástupce na
obecní úřad během několika dní. ( Bude se jednat zejména o zrušení spojení pozemku č.359 s pozemkem č.182 a zrušení veřejného prostranství na našem soukromém pozemku.)
4) V souvislosti s pozemkovými úpravami s námi obec vedla v roce 2014 dvě správní řízení. Žádáme, aby nám obec za tato neoprávněně vedená a vykonstruovaná řízení vrátila správní poplatky a neprávem vyměřenou pokutu ve výši 28 000,-Kč a to do 5.11.2017.
5) Dále žádáme obec o úhradu za finanční újmu (tedy platby právníkům) a za psychickou újmu v
celkové výši 100 000,-Kč. Spolumajitelka pozemku byla v době protizákonné tvorby Plánu společných zařízení obce těhotná a zastrašováním ze strany vedení obce byla velice stresována a vzhledem
k vyhroceným vztahům se ani nemohla se svým prvorozeným synem zúčastnit vítání občánků v obci.
6) Požadujeme veřejnou omluvu starosty obce a zastupitelstva obce za újmu, kterou nám způsobili
svým nezákonným jednáním a dále tvrzením občanům obce, že za průtahy s pozemky neseme odpovědnost my.

•
•

7) Požadujeme písemný závazek ze strany vedení obce, že s našimi pozemky nebudou v příštím období manipulovat bez našeho vědomí a našeho písemného souhlasu, tak jak to bylo při pozemkových
úpravách a tvorbě územního plánu.
Burdychová Radka: My nemůžeme za zdržení. Lidé se nás ptají, proč děláme problémy. Chyb ze
strany státních úředníků bylo mnoho, nás to stojí peníze za právníky a státní úředník řekne stala se
chyba a nenese žádnou odpovědnost.
starosta: Územní plán a KoPÚ jsou dvě rozdílné věci. Při KoPÚ je vašim partnerem SPÚ, nikoliv
obec. Územní plán nabyl právní moci. Nadřízené orgány v odvolacím řízení daly za pravdu pořizovateli, nikoliv vám. KoPÚ provádí SPÚ. Vaše napadení rozhodnutí SPÚ bylo podle mých informací v 9
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bodech. Soud Vám dal za pravdu v jednom bodě. Rozhodnutí je vráceno SPÚ a tak počkáme, jak to
vše dopadne. Pozemky vám nebyly vyvlastněny ani se o to nikdo nepokoušel. Vaše pozemky nebyly
ničím zatíženy a ani o milimetr se jejich hranice nehla.
Burdychová Radka: Co je ÚP a KoPÚ to vím. Mluvíš vzletně. Bylo nám vyhověno v zásadním bodě. A chci vědět kolik peněz bylo dáno na právníka v našem sporu. Dal by se za to postavit altán na
hřišti nebo dětské hřiště a nebo dát občerstvení na sousedské posezení.
Starosta: Částku z hlavy nevím, doktor Horký pracoval za velmi nízkou cenu. Celý spor byl o tom,
že cesta je veřejně přístupná a vy jste na ni daly bránu.
Jiroušek Ladislav: Podejte si žádost z hlediska zákona, na to máte právo.
Burdychová Radka: Cestu užívají tak by měl být nějaký fond na opravy. Paní Hepnarová chodí za
mamkou, že nemá cestu v pořádku. To je sousedský spor. Vy jste se do toho neměli motat.
Burdychová Marta: Prohlášení psal právník. Obec je spolupodílníkem. ÚP jste připravovali. Žádáme
změnu ÚP.
Starosta: Jednalo se o veřejný zájem. Počkáme jak rozhodne SPÚ a jaké bude pokračování.
Jiroušek L.: ÚP je schválen a nabyl právní moci, nechme to na orgánech, které jsou k tomu kompetentní.
Burdychová R.: Apeluji na Vás, chraňte si svoje práva. Rozhodnou za vás za vašimi zády Je to
hrozné v tomto státě. A naše chyba to není.
Jansák K.: Pan Hepnar má alternativní přístup?
Burdychová M. : Měl svoji cestu. Má tam svoje pozemky.
Jansák K.: Při KoPÚ v Horních Rybníkách se společný přístup řešil tím, že cesty byly obecní a stará
se o ně obec.
Burdychová R.: Vždy se souhlasem majitele, rozhodli o nás bez nás. Hepnarovi tam měli jenom
výměnek. Neřešili cestu. Jezdili tam jenom na víkendy. Teď tam vyrostla další chata, jsou tam koně.
Taťka se snažil domluvit s p. Hepnarem o financích, odpověď byla, že jeho frekvence je malá.
Jansák K.: Také jsme měli společnou cestu a při pozemkových úpravách se to vyřešilo.
Burdychová R.: Nedokázali jsme se dohodnout. P. Hepnarová uráží mamku.
starosta : ÚP byl Vámi napaden a odvolacími orgány bylo rozhodnuto o jeho platnosti. Nechcete
pohyb na vaší cestě, to je celé, jedná se o veřejně přístupnou komunikaci.
Jiroušek L.: Správná míra zájmového území, proti tomu se bráním.
Burdychová R.: Pan Jirka tam má dílnu a jezdí tam velká auta. Ať dá náklady na cestu do faktury.
Jiroušek L.: Je to rozhodnutí kolektivní, to ne, že jeden řekne a ostatní souhlasí.
Burdychová: V problémech je někdo jiný.
Starosta: Podle mých informací formálně pochybil SPÚ v jednom bodě.
Burdychová: Přišli jsme říct, že s tím nesouhlasíme. Peníze chceme zpátky. Naše vyjádření nechceme jako přílohu k zápisu, ale chceme ho do zápisu zapsat. Nebylo by to poprvé co se tady něco
ztratilo, zfalšovalo nebo antidatovalo. Kopii našeho vyjádření poskytneme.
Starosta: Dávejte pozor co říkáte, je tady dost svědků, zastupitelé a občané.
Prouza J.: Toto řízení bude nekonečný příběh. Proč to nevyměníte, aby to byla obecní komunikace?
Burdychová R.: Pro nás ne – není to akceptovatelné.
Starosta: Vykoupení cesty obcí vám bylo v minulosti nabídnuto, odmítli jste.
Burdychová R.: Nechceme jí vykoupit.
Středa L.: Parkoviště u hřiště. Vytyčit obecní pozemek, aby auta nestály podél cesty.
Starosta: Jsou akce, při kterých je potřeba stát podél obecní cesty. Pokud se auta nevejdou na parkoviště a obecní pozemek, musejí stát podél obecní komunikace. Navrhneme dopravní značení, z
kterého bude zřejmé jak a kde stát a kde nestát vůbec.
Krejsek: Děkuji za zrcadla na křižovatce u Hanušů
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8. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 19.55 hodin.
……………………………
Jan Dlauhoweský
starosta obce

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

Zapsala dne 30. 10. 2017 Burdychová Drahomíra
PSZ plán společných zařízení, KoPÚ komplexní pozemková úprava, ÚP územní plán, SPÚ státní pozemkový úřad,

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
18.12. 2017
Starosta zahájil v 19,13hod. 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: Eva Lokvencová, Pavel Volhejn
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 30. 11. 2017
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2017
3. Projednání nařízení vlády č.318 ze dne 11.9.2017 o výši odměn zastupitelů ÚSC
4. Smlouva s OD IMPRO na zimní pluhování
5. Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
6. Dodatek ke Smlouvě o dílo s f. Marius Pedersen
7. Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam, Hospic
8. Realizace investičních akcí v roce 2017
9. Plán investičních akcí na rok 2018
10. Rozpočet MŠ Horní Rybníky
11. Rozpočet obce na rok 2018
12. Schválení podání žádostí na dotace SFDI a MAS
13. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 pro MŠ Horní Rybníky
14. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 pro obec Zábrodí
15. Projednání vyjádření p. Burdychové Marty a Radky, předloženého na VZ dne 30.10.2017
16. Různé
17. Diskuse
18. Představení knihy o legionářích „BYLI U TOHO“ , autora Josefa Pinkavy
19. Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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1. Zpráva o hospodaření obce k 30.11. 2017
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2017
Výdaje k 30.11. 2017: 4 463 871,52 , příjem k 30.11. 2017: 7 393 422,- Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2017: ZBÚ 6 569 027,95 Kč, ČNB: 405 023,77 Kč
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2017
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.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/8/12/2017 bylo schváleno.
3. Projednání nařízení vlády
Nařízením vlády č.318/2017 Sb., se ruší nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Starosta navrhl, nezvyšovat odměny dle nového nařízení a ponechat je tak, jak byly schváleny
na VZ 10.11.2014 po komunálních volbách.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e v souladu s § 72 a §84 odst.2 písmeno n) a v) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a členů výborů ve výši ,
která byla schválena na VZZO dne 10.11.2014 pod číslem usnesení č.14/10/11/2014 a to měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018, v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/8/12/2017 bylo schváleno.
4.

Smlouva s OD Impro na pluhování
Firma OD Impro zajišťuje každoročně zimní údržbu místních komunikací v obci Zábrodí. Na období
zima 2017-2018 jsou ceny v této výši. Pluhování traktorem 570,-Kč / hod + DPH, Merlo nebo traktor
CASE Puma s čelní radlicí 770,-Kč/hod + DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o pluhování na zimní období 2017-2018
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/8/12/2017 bylo schváleno.
5. Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 platí Voda Červený Kostelec nájem z vodovodu. V prvním roce to bylo 25 000,-Kč
V dalších letec 47 000,- Kč, a 66 000,-Kč. Na rok 2018 je výše nájmu stanovena dodatkem na
90 000,-Kč.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy o nájmu s Vodou Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/8/12/2017 bylo schváleno.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2018 se nebude schvalovat nová vyhláška o odpadech protože poplatek za likvidaci
odpadů pro občany, vzhledem ke skutečně vynaloženým nákladům v roce 2017 na
likvidaci odpadů, zůstává nezměněn. Tzn. nenavyšuje se.
Pro rok 2018 bude obcím navýšena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci odpadů cca
o 6 %.
Na rok 2018 zůstává výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši ,jako v roce 2017, tedy 450,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/16/12/2016 bylo schváleno.
7. Darovací smlouvy pro rok 2018
Charita Červený Kostelec 35 350,-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro sluchově
postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2018. Dále pak SDH Zábrodí 10 000,-Kč a
SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2018 pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 35 350 ,-Kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši
10 000,- , SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově postižené dle výtěžku
z Cestománie 2018.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/8/12/2017 bylo schváleno.
8. Realizace investičních akci
Oplocení hřiště. Tato akce byla provedena za podpory Královéhradeckého kraje. Dotace z POV ve
výši 400 000,-Kč. Parkoviště u hřiště, vyčištění příkopů na Končinách a u Špinky. Veřejné osvětlení
na Končinách a Špince, přidané lampy u Špice a oprava VO u hřiště. Projekty na pořízení svozového
prostředku - „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Zábrodí“.
Projektová dokumentace na vybudování chodníku v Horních Rybníkách a oprava chodníku u rybníku
Brodský. PD na chodníky jsou na úřadech a čekáme na stavební povolení. Pokusíme se získat dotace
na vybudování těchto chodníků.
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9. Plán investičních akcí
• Chodník Horní Rybníky-bude podána žádost o dotaci. S touto stavbou souvisí oprava kanalizace a
přeložení veřejného osvětlení.
• Chodník Brodský – také budeme žádat o dotaci. Bude zde i nové veřejné osvětlení.
• Stroj s čelním nakladačem a kontejnery- projekt „Posílení separace komunálního odpadu v obci
Zábrodí“ Na tento projekt již máme potvrzenou dotaci ve výši 1 720 000,-Kč z uznatelných nákladů. Do března by mělo proběhnout výběrové řízení.
• Pořízení svozového dopravního prostředku na projekt „Předcházení vzniku komunálních odpadů
v obci Zábrodí“. Zde čekáme na výsledek řízení o přidělení dotace. Žádost prošla formální kontrolou.
• Oprava a oplocení kurtů.
• Markýza a zpevněná plocha u MŠ Horní Rybníky.
10. Rozpočet MŠ Horní Rybníky
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2017. Návrh rozpočtu MŠ Horní
Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 22. 11. 2017.
Neinvestiční příspěvek pro MŠ Horní Rybníky je ve výši 378 900,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky ve výši
378 900,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/8/12/2017 bylo schváleno.
11. Rozpočet obce na rok 2017 (příloha č.2 a 3)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 22. 11. 2017 (příloha č.2)
Rozpočet je přebytkový. Příjem 8 706 200,- Kč a výdaje ve výši 8 297 150,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2017 ve výši příjmů 8 706 200,-Kč a ve výši výdajů
8 297 150,-Kč jako přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy č.3

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/8/12/2017 bylo schváleno
12. Schválení podání žádostí na dotace SFDI a MAS
Podají se žádosti o dotace na SFDI a MAS na opravu chodníku na hrázi Brodský a stavbu chodníku
v Horních Rybníkách.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci na SFDI a MAS na opravu chodníku na
hrázi Brodský a stavbu chodníku v Horních Rybníkách.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.9/8/12/2017 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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13. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 pro MŠ Horní Rybníky (příloha č.4)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 22.11.2017.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní Rybníky na rok
2019-2020“ dle přílohy č.4
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/8/12/2017 bylo schváleno
14. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 pro Obec Zábrodí (příloha č.5)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 22.11.2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na rok 20192020“ dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/8/12/2017 bylo schváleno

15. Projednání vyjádření p. Burdychové Marty a Radky, předloženého na VZ dne 30. 10. 2017
Naše vyjádření k vedení obce, přednesené na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne 30.
10. 2017 po rozhodnutí soudu ( dále jen Vyjádření ze dne 30.10.2017)
1) Při pozemkových úpravách v obci a při tvorbě Plánu spol. zařízení obce došlo k tomu, že některé naše
pozemky byly do těchto úprav a do PSZ zařazeny pozemkovým úřadem a vedením obce v rozporu se zákonem. Toto protizákonné jednání potvrdil soud v Hradci Králové svým rozhodnutím č.30A 115/2016106, ze dne 27. 9. 2017. O nápravě s pozemkovým úřadem jedná nyní náš právní zástupce.
Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí

Ad 1/ - Krajský soud ve Vámi zmiňovaném rozhodnutí rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (30A
115/2016) zjistil pouze a toliko procesní pochybení správního orgánu I. stupně „Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Náchod“ (dále jen PÚ Na) , který vedl
řízení o KoPÚ v obci Zábrodí, což zjistil i odvolací správní orgán „Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a,
Praha“ (dále jen SPÚ Praha). Krajský soud HK rozhodnutí odvolacího správního orgánu (SPÚ Praha) č.j. SPU
363883/2016 ze dne 5.8.2016 zrušil a věc vrátil k novému projednání a to aniž by se zabýval předmětem vedeného sporu,
kterým je „veřejně přístupná účelová komunikace“ na pozemku p.č. 359 – vzniklá ze zákona nejméně k datu
1.1.1974 s konkludentním souhlasem předešlých vlastníků a veřejné užívání této pozemní komunikace.
Obě citovaná rozhodnutí jsou stručně popsána v příloze č. 2/ tohoto sdělení. I nadále zastáváme stejná stanoviska jako Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší soud ČR i Ústavní soud ČR, která se týkají předmětu sporu a jsou
citovaná v příloze č. 3/ tohoto sdělení a zastáváme názor, že pozemek p.č. 359 v k.ú. Zábrodí se stal účelovou

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2017
komunikací ze zákona a to od doby, kdy začal sloužit jako účelová komunikace tj. nejméně od 1. 1. 1974 s konkludentním souhlasem předchozích i současných vlastníků v době od 1.1.1974 do první poloviny roku 2013 a
jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci ve smyslu § 7/1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (vis. rozhodnutí silničního správního úřadu Obecního úřadu Zábrodí č.j. 340/2014 ze dne
10.12.2014, které nabylo právní moci 6.2.2015), tato veřejně přístupná účelová komunikace je graficky znázorněna v příloze č. 1/ tohoto sdělení. Váš souhlas dle § 3 odst.3 zákona o KoPÚ se zařazením pozemku parc. č. 359
k.ú. Zábrodí (ostatní plocha, ostatní komunikace) do KoPÚ nebyl ve spise skutečně doložen (i když nárokový list
byl vlastníky pozemku parc.č. 359 k.ú Zábrodí podepsán dne 2.12.2013) v důsledku procesního pochybení
správního orgánu I. stupně tj PÚ Na).
Příloha č.1/ K vyjádření MVDr. Marty Burdychové a Ing. Radky Burdychové Ph.D. přednesenému a předloženému na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne 30.10.2017 po rozhodnutí soudu

Příloha č. 2/ K vyjádření MVDr. Marty Burdychové a Ing. Radky Burdychové Ph.D. přednesenému a
předloženému na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne 30.10.2017 po rozhodnutí soudu.
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu Praha (dále jen SPÚ Praha) č.j. SPU 363883/2016 ze dne 5.8.2016
bylo zamítnuto odvolání M.B. a R.B. ze dne 5.4.2016 do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Náchod (dále jen PÚ Na), ze ne 16.3.2016, č.j. SPU
058125/2016 ze dne 16.3.2016, kterým správní orgán I. stupně jím schválil návrh KoPÚ v katastrálním území
Zábrodí a toto rozhodnutí potvrdil.
Z odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí mimo jiné vyplývá:
Důvodem zahájení pozemkových úprav byla žádost obce Zábrodí ze dne 16.11.2007. V žádostí obce Zábrodí
jsou i mimo jiné důvody uvedeny tyto dva – zpřístupnění pozemků a majetkoprávní vypořádání veřejných cest
přes soukromé držby.
Oznámení o zahájení řízení KoPÚ bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 26.1.2009. Řízení o zahájení
pozemkových úprav bylo zahájeno dnem 11.2.2009. Dopisem ze dne 9.12.2015 byli účastníci řízení pozvání na
závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona) konané dne 1.2.2016, na kterém byly zhodnoceny průběh a výsledky KoPÚ a
vlastníci byli seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodováno. Pobočka Náchod vydala dne 16.3.2016 rozhodnutí
pod č.j. SPÚ 058125/2016, kterým byl návrh KoPÚ schválen.
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Odvolací orgán (SPÚ Praha) zjistil, že na LV 488 chybí označení a také souhlas s řešením dle ust. § 3 odst. 3
zákona, kdy „pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně související s touto stavbou
včetně přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, na
nichž se nacházejí hřbitovy, lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem vlastníka“. Pozn. k bodu 9 odvolání.
Ani při absenci zákonem požadovaného souhlasu, nelze v tomto případě tvrdit, že by byly tímto postupem
odvolatelky jakkoliv znevýhodněny, jelikož jejich pozemky zůstaly na stejném místě jako před pozemkovou
úpravou. Odvolací orgán musel v tomto případě zvažovat na jedné straně újmu způsobenou odvolatelkám,
v důsledku uvedeného chybného postupu a na straně druhé újmu způsobenou ostatním účastníkům řízení tím, že by
došlo ke zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí, když jiné námitce odvolatelek nelze přisvědčit. Pozn. odvolací
důvody pod body 1,2,3,4,5,6,7,8,10. Podle § 6 odst. 2 správního řádu správní orgán postupuje tak, aby nikomu
nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.
Zrušením rozhodnutí, následným doplněním řízení a vydáním nového rozhodnutí, které by v případě pozemku č.
359 (prac.č. 488/1 a 88/2) nemělo ve výsledku žádný dopad na řešení nebo změnu tohoto pozemku a daného stavu
obecně, by došlo jak ke značnému prodloužení správního řízení o KoPÚ, což by omezovalo dispoziční i jiná
související práva všech účastníků řízení a současně by došlo bez pozitivního výsledku (myšleno ve vztahu
k odvolatelkám) věci k navýšení nákladů řízení a finančních prostředků uvolněných ze státního rozpočtu na
pozemkové úpravy. Kromě toho by byli účastníci řízení, nadbytečně zatěžováni správními úkony (opětovné
vystavení návrhu pozemkových úprav, účast na novém závěrečném jednání, nutnosti přebírání poštovních zásilek
určených do vlastních rukou apod.). Při zvážení všech těchto skutečností s uplatněním hlediska proporcionality
řízení nebylo možné této námitce odvolatelek přisvědčit, neboť újma způsobená odvolatelkám je s odvoláním na
výše uvedená rozdílová kritéria toliko procesní povahy. Pozn. způsobena chybným postupem správního orgánu (PÚ
Na).
Příloha č. 3/ K vyjádření MVDr. Marty Burdychové a Ing. Radky Burdychové Ph.D. přednesenému a předloženému na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne 30.10.2017 po rozhodnutí soudu.
Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 32/2012 mimo jiné vyplývá, že „Co se týče „kvality“ souhlasu
vlastníka, ten může být výslovný či konkludentní. Jestliže však vlastník se zřízením účelové komunikace souhlasil,
jsou jeho soukromá práva v takovém případě omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání pozemní
komunikace, které nemůže být vyloučeno jednostranným úkonem vlastníka, jenž takový souhlas udělil, ani jeho
právními nástupci (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1173/2005). Jestliže vlastník pozemku v minulosti,
kdy pozemek začal sloužit jako účelová komunikace, s tím nevyslovil kvalifikovaný nesouhlas, jde o účelovou
komunikaci, vzniklou ze zákona. Stačí, aby vlastník strpěl užívání pozemku jako komunikace, v případě nesouhlasu
musí však jít o aktivní jednání. Pokud vznikne účelová komunikace, je její právní status závazný i pro budoucí
majitele pozemku – účelové komunikace, tito nejsou oprávněni komunikaci ze své vůle uzavřít.
Z nálezu Ústavního soudu Brno sp. zn. II ÚS 268/2006 vyplývá, že ústavní soud akceptuje v obecné rovině
názor Nejvyššího soudu ČR, že omezení vlastnického práva k pozemku ve formě veřejného přístupu je
způsobilé přecházet z vlastníka na vlastníka a že není třeba souhlasu nového vlastníka, pokud byl souhlas
udělen vlastníky předchozími, tento závěr jistě platí tam, kde dochází k převodu vlastnického práva mezi
soukromými subjekty a kde nový vlastník pozemek přejímá s vědomím, že vlastnické právo je již takto
omezeno (či bylo takto omezeno).
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, Veřejné cesty – místní a účelové komunikace, © Kancelář veřejného
ochránce práv, 2007 kpt. III oddíl 5. Silniční správní úřady. Str. 16
Orgány státu, které zodpovídají za výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací, se nazývají silniční
správní úřady. Každý obecní úřad (tzn. i úřady nejmenších, tzv. „jedničkových“ obcí) je ze zákona silničním
správním úřadem pro místní a účelové komunikace.
Pokud vznikne spor o přístup mezi uživatelem veřejné cesty a majitelem pozemku, který je jako cesta
využíván, je třeba se obrátit právě na obecní úřad. Obecní úřad je povinen řídit se zákonem o pozemních
komunikacích a posoudit, zda sporný pozemek má charakter veřejně přístupné účelové komunikace.
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Pokud dojde k závěru, že ano, musí hájit veřejný zájem na užívání tohoto pozemku pro dopravní účely, to
znamená chránit veřejný přístup na komunikaci.
Pozn. platné dle právních předpisů v době rozhodování.

Vyjádření ze dne 30.10.2017
2) Chtěly bychom ještě upřesnit, že všechny průtahy s pozemky, které v Zábrodí občanům vznikly po dobu trvání
soudu - např. komplikace s prodejem pozemků atd. mají na svědomí ti, kteří nezákonná rozhodnutí vydali, tedy
pozemkový úřad a vedení obce jako spolupodílník rozhodnutí. My jsme jako spoluvlastnice pozemků na protizákonné jednání upozornily vedení obce včas a to formou dopisu - Námitky proti ÚP a PSZ... na veřejném zasedání
zastupitelstva obce 1. září 2014. Tehdy všichni zastupitelé naše námitky zamítli
Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
Ad 2/ - Nesdílíme stejný názor jako vlastníci pozemku parc.č. 359, že všechny průtahy, které v souvislosti s KoPÚ
vznikly a vznikají mají na svědomí nezákonná rozhodnutí. Zastáváme shodná stanoviska jako nejvyšší soudy citovaná v příloze č. 3 tohoto sdělení a to, že ústavní soud akceptuje v obecné rovině názor Nejvyššího soudu ČR,
že omezení vlastnického práva k pozemku ve formě veřejného přístupu je způsobilé přecházet z vlastníka na
vlastníka a že není třeba souhlasu nového vlastníka, pokud byl souhlas udělen vlastníky předchozími. Průtahy,
které v souvislosti s KoPÚ vznikly a nově vznikají jdou výhradně k tíži vlastníků parc. č. 359, neboť všemi prostředky a to i v rozporu s právními předpisy – bez příslušných povolení umístění dopravního značení, monitorování veřejně přístupné účelové komunikace (včetně oznamování řidičů užívajících tuto komunikaci PČR) i umístěním pevné překážky na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a současně v rozporu se zákonem a soudní
judikaturou, brojí proti užívání tohoto pozemku třetími osobami, což ostatně vyplývá i z obsahu podané žaloby
vlastníky parc.č. 359. Průtahy, které vznikly a vznikají v předmětném řízení vznikly a vznikají převážně i z důvodu
neopodstatněných a nedůvodných podnětů vlastníků parc.č. 359 při správním řízení o KoPÚ, včetně správních
řízení souvisejících.

Vyjádření ze dne 30.10.2017
3) Žádáme nyní vedení obce, aby na základě rozhodnutí soudu provedlo neodkladnou změnu ÚP z roku
2014. Žádost o změnu ÚP s konkrétními požadavky doručíme my nebo náš právní zástupce na obecní
úřad během několika dní. ( Bude se jednat zejména o zrušení spojení pozemku č.359 s pozemkem č.182
a zrušení veřejného prostranství na našem soukromém pozemku.)
Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
Ad 3/ Máte plné právo podat žádost, o změnu ÚP z roku 2014, avšak musíme konstatovat, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30A 115/2016 ze dne 27.9.2017 není relevantním právním důvodem k provedení
změny ÚP, neboť tento řeší toliko porušení procesního postupu správního orgánu (PÚ Na) při řízení o KoPÚ
v Zábrodí, avšak neřeší Vámi sporovanou otázku veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
§ 7 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb., která se v daném místě nachází ze zákona nejméně od 1.1.1974 a i v předchozím ÚP
byla řešena jako komunikace místní obslužnosti. V podrobnostech se odkazujeme na Sdělení k podnětu na provedení přezkumného řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 20580/UP2014/Pro-10 ze dne
18.2.2015, kterým Vám bylo mimo jiné sděleno, že po posouzení veškerých spisových materiálů a na základě výše uvedeného krajský úřad, jako příslušný správní orgán sděluje, ve smyslu ustanovení § 94/1 spr.ř., že neshledal
důvody pro zahájení přezkumného řízení ve věci územního plánu Zábrodí formou opatření obecné povahy podle
ustanovení §§ 171 až 174 spr.ř..

Vyjádření ze dne 30.10.2017
4) V souvislosti s pozemkovými úpravami s námi obec vedla v roce 2014 dvě správní řízení. Žádáme, aby nám
obec za tato neoprávněně vedená a vykonstruovaná řízení vrátila správní poplatky a neprávem vyměřenou pokutu ve výši 28 000,-Kč a to do 5.11.2017.
Vyjádření zastupitelstva obce Zábrodí

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2017
Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
Ad 4/ Z odůvodnění již citovaného rozhodnutí č.j. 340/2014 silničního správního úřadu Obecního úřadu
v Zábrodí, které nabylo právní moci dne 6.2.2015 a je doposud v právní moci se uvádí:
„Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, Veřejné cesty – místní a účelové komunikace,
řejného ochránce práv, 2011

© Kancelář ve-

Pokud vlastník pozemku na cestu umístil překážky bez potřebného úředního povolení (Pozn. což se stalo
v případě pozemní komunikace na parc.č. 359 v k.ú. Zábrodí), úřad nezahajuje řízení o deklarování existence komunikace, ale na základě žádosti uživatelů komunikace nebo i z vlastní iniciativy zahájí řízení o odstranění pevných překážek z pozemní komunikace. Odstraňování překážek z místních i z účelových komunikací se tedy nařizuje v režimu § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích.
Nařízení odstranění překážky z komunikace a potrestání viníka pokutou jsou dvě odlišné věci. Silniční
správní úřad musí o těchto dvou otázkách vést dvě samostatná správní řízení. Pokutování osob bránících užívání veřejné cesty není vhodné přeceňovat ani podceňovat. Při zvažování výše pokuty by měl úřad jinak nahlížet
na toho, kdo v dobré víře bránil svůj majetek, protože měl všechny důvody věřit v neoprávněnost jeho užívání, a
na toho, kdo opakovaně a obstrukčně brání v užívání komunikace, jejíž existence byla dříve potvrzena.
Správní orgán (Silniční správní úřad Obecního úřadu v Zábrodí) v rámci řešení předběžné otázky ve smyslu §
57 odst. 1 písm. c) z.č. 500/2004 Sb. správní řád, vyřešil předběžnou otázku takto:
1/ na pozemku p.č. 359 v katastrálním území Zábrodí, v obci Zábrodí se nachází veřejně přístupná účelová
komunikace a tento právní stav trvá nejméně od počátku roku 1974. (… včetně popisu), která je graficky znázorněna modrou barvou v příloze č. 1) tohoto rozhodnutí, (příloha č. 1/ tohoto sdělení),
neboť bylo v tomto správním řízení plně prokázáno, že dopravní cesta na tomto pozemku splňuje všechny čtyři
zákonné znaky veřejně přístupné účelové komunikace, včetně konkludentního souhlasu předešlých vlastníků a
znaku nutné komunikační potřeby.“

Silniční správní úřad Obecního úřadu v Zábrodí skutečně vedl s vlastníky pozemku parc.č. 359 dvě samostatná
správní řízení (o odstranění pevné překážky z pozemní komunikace, o správním deliktu) a to přesně v souladu
s platnými právními předpisy i v duchu Sborníků stanovisek veřejného ochránce práv, Veřejné cesty-místní a
účelové komunikace 2007,2011. Zastáváme názor, že uplatněný nárok je nejen předčasný, ale i bezdůvodný a
neoprávněný. V podrobnostech se odkazujeme na výroky i odůvodnění správních rozhodnutí č.j. 340/2014 (řízení o odstranění překážky z pozemní komunikace) a č.j. 341/2014 (řízení o správním deliktu), která jsou do současné doby v právní moci, jakož i na výroky a odůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj
Hradec Králové č.j. 4375/DS/2015-2-M ze dne 6.2.2015, č.j. 12517/DS/2015-3-M ze dne 28.4.2015, kterými byla
odvolání do citovaných rozhodnutí zamítnuta.
Pozn. Silniční správní úřad Obecního úřadu Zábrodí byl v době vedení těchto dvou správních řízení věcně a místně příslušným dle tehdy platných právních předpisů.

Vyjádření ze dne 30.10.2017
5) Dále žádáme obec o úhradu za finanční újmu (tedy platby právníkům) a za psychickou újmu v celkové
výši 100 000,-Kč. Spolumajitelka pozemku byla v době protizákonné tvorby Plánu společných zařízení
obce těhotná a zastrašováním ze strany vedení obce byla velice stresována a vzhledem k vyhroceným
vztahům se ani nemohla se svým prvorozeným synem zúčastnit vítání občánků v obci.

Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
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Ad 5/ Z výroku II. citovaného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (30A 115/2016) byla odvolatelům přiznána náhrada nákladů řízení v podstatně nižší částce, kterou je povinen uhradit Státní pozemkový úřad Praha.
Uplatněný nárok vůči obci Zábrodí k úhradě nákladů řízení, jakož i nárok úhrady za psychickou újmu spolumajitelky je nejen předčasný, ale i neodůvodněný, bezdůvodný a neoprávněný.

Vyjádření ze dne 30.10.2017
6) Požadujeme veřejnou omluvu starosty obce a zastupitelstva obce za újmu, kterou nám způsobili svým nezákonným jednáním a dále tvrzením občanům obce, že za průtahy s pozemky neseme odpovědnost my.
Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
Ad 6/ Požadavek na veřejnou omluvu starosty obce a zastupitelstva, za újmu, která Vám měla být způsobena
jeho nezákonným jednáním, je nejen předčasný, ale i bezdůvodný, neodůvodněný a neoprávněný.
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, Veřejné cesty – místní a účelové komunikace,
ného ochránce práv, 2007 kpt. III oddíl 5. Silniční správní úřady. Str. 16

© Kancelář veřej-

„Orgány státu, které zodpovídají za výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací, se nazývají silniční
správní úřady. Každý obecní úřad (tzn. i úřady nejmenších, tzv. „jedničkových“ obcí) je ze zákona silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace.
Pokud vznikne spor o přístup mezi uživatelem veřejné cesty a majitelem pozemku, který je jako cesta využíván, je třeba se obrátit právě na obecní úřad. Obecní úřad je povinen řídit se zákonem o pozemních komunikacích a posoudit, zda sporný pozemek má charakter veřejně přístupné účelové komunikace. Pokud dojde
k závěru, že ano, musí hájit veřejný zájem na užívání tohoto pozemku pro dopravní účely, to znamená chránit
veřejný přístup na komunikaci.“
Naopak zastáváme názor, že starosta obce Zábrodí a členové zastupitelstva obce se nedopustil/i/ žádného
nezákonného jednání a Vaše vyjádření pronesené na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zábrodí dne
30.10.2017 (vis. zápis z jednání zastupitelstva), je tak urážlivé, pomlouvačné a křivě obviňující, že je možné hovořit o důvodném podezření z naplnění znaků skutkové podstaty některého/ých/ trestného/ných/ činu/ů/ dle
trestního zákoníku /např. křivé obvinění, pomluva

Vyjádření ze dne 30.10.2017
7) Požadujeme písemný závazek ze strany vedení obce, že s našimi pozemky nebudou v příštím období
manipulovat bez našeho vědomí a našeho písemného souhlasu, tak jak to bylo při pozemkových úpravách
a tvorbě územního plánu.

Stanovisko Zastupitelstva obce Zábrodí
Ad 7/ Obec Zábrodí (jeho vedení) na pozemek parc.č. 359 v k.ú. Zábrodí ve Vašem spoluvlastnictví, který je ve
veřejném seznamu (katastrálního úřadu) veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace a ze zákona se stal
nejméně od 1.1. 1974 účelovou komunikací, nahlíží jako na veřejně přístupnou účelovou komunikaci dle § 7/1
zákona č. 13/1997 Sb. a nemá sebemenší důvod manipulovat s Vašimi pozemky bez Vašeho písemného souhlasu. Současně zastává názor, že jednou daný souhlas vlastníkem pozemku k veřejnému užívání (byť i konkludentní) nelze vzít zpět vlastníkem ani právními nástupci vlastníka, což je i stanoviskem Nejvyššího soudu ČR,
které je akceptováno i Ústavním soudem ČR.
Jedním z hlavních důvodů podání žádosti obce Zábrodí o KoPÚ ze dne 16.11.2007 byl i důvod „majetkoprávního vypořádání veřejných cest přes soukromé pozemky“, což je i dle veřejného ochránce práv optimálním řešením. Zdůrazňujeme, že činíte nesporným, že Vám obec nabídla odkoupení či směnu v rámci KoPÚ za pozemek
parc. č. 359 k.ú. Zábrodí, který je ze zákona „veřejně přístupnou účelovou komunikací ve smyslu § 7/1 z.č.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2017
13/1997 Sb.“, neboť splňuje všechny čtyři zákonné i soudní judikaturou stanované a předvídané znaky veřejně
přístupné účelové komunikace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Stanoviska Zastupitelstva obce Zábrodí „ Ad1-Ad7
k „ vyjádření MVDr. Marty Burdychové a Ing. Radky Burdychové, Ph.D.“ ze dne 30. 10. 2017 včetně příloh č. 1-3 ke „Stanoviskům Zastupitelstva obce Zábrodí“ k „ vyjádření MVDr. Marty Burdychové a
Ing. Radky Burdychové, Ph.D.“ ze dne 30. 10. 2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12/8/12/2017 bylo schváleno.
16. Představení knihy „BYLI U TOHO“
Pan Josef Pinkava představil svoji knihu. Cena knihy je 100,-Kč a celá částka jde na Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci. Po ukončení VZZO bude možno knihu zakoupit
17. Diskuse
M. Burdychová – Kdy bude zápis k dispozici a kde je?
Starosta- usnesení bylo zveřejněno na webových stránkách.
Veselý- Dopravní značení u rybníku Brodský, zpomalení dopravy
Starosta- Je na to pamatováno při rekonstrukci chodníku
18. Různé
•

Kulturní akce
• Sousedské posezení
27. 1. 2018
• Obecní zabíjačka
24. 2. 2018
• Dětský karneval
10. 3. 2018
• Den matek
16. 3. 2018
• Cestománie
7. 4. 2018
• Stavění máje a čarodějnice
30. 4. 2018
• Traktoriáda a dětský den
2. 6. 2018
Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu.

19. Závěr
• Starosta obce poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, sborům dobrovolných
hasičů, sportovcům za dobře vykonanou práci a sponzorům, kteří podporují aktivity obce .Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí, radost a osobní úspěch v nastávajícím roce.
• p. Jiroušek: Poděkoval p. Dlauhoweskému za práci konanou pro obec.
• Starosta ukončil jednání ve 21,20 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 8. 12. 2017 Burdychová Drahomíra

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Výsledky voleb

Oznámení
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci dne 6. ledna 2018.
Sbírku pořádá již 18. rokem Charita Česká Republika na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Sbírková pokladnička je zapečetěná (na pečeti je razítko
městského/obecního úřadu), opatřená na boku samolepkou s červeným charitním logem. Obecní úřady s

charitou mají povinnost zapečetit a rozpečetit sbírkové
pokladničky. Vedoucí skupiny koledníků (starší 15 let) se
na požádání prokáže průkazkou. Průkazka je platná
s předložením občanského průkazu. Číslo průkazky je
shodné s číslem na pokladničce.
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Známky na popelnice
Známky na popelnice na rok 2018 bude možné vyzvednout:
ve čtvrtek 4.ledna 2018 od 8-do 11 hodin a od 13 do18 hodin,
v pondělí 8.ledna 2018 od 8 do11 hodin a od 13 do 18 hodin.
Poplatek 450,-Kč na osobu. POZOR - pro rok 2018 je svozový den ČTVRTEK !
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Mateřská škola Horní Rybníky
Informace
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o informace, týkající se událostí prvních čtyř měsíců školního roku
2017/2018.
V září nastoupily čtyři nové místní děti – tři chlapci a
jedna holčička. Letos převažuje počet chlapců nad dívkami, a to v poměru 16:9. V říjnu nastoupila paní učitelka J. Kašparová na zkrácený úvazek. Díky dotaci KÚ KHK
na překryvy učitelek může paní učitelka vypomáhat 3x v
týdnu na vycházkách.
Děti se postupně adaptovaly na nové prostředí a učitelky, navazovaly nové kamarádské vztahy.
Babí léto jsme využili k hrám na zahradě. Podzimní vycházky směřovaly do lesa, kde děti s nadšením hledaly
houby nebo stavěly domečky pro zvířátka z přírodnin.
Během měsíce září jsme plnili zbývající kritéria k dosažení bronzového certifikátu projektu Skutečně zdravá škola. Velkou oporou v tomto projektu je spolupráce všech
členů akční skupiny, spolupráce rodičů. Žádost byla garanty projektu vyhodnocena jako splňující všechny požadavky a byli jsme pozváni na konferenci, která se konala 4.11. v Praze, ke slavnostnímu předání bronzového
certifikátu. V tomto projektu budeme pokračovat, pokusíme o získání stříbrného certifikátu. Více informací
najdete na: www.skutecnezdravaskola.cz
Koncem září jsme se vydali k paní Ničové, která dětem
ukázala výrobu některých domácích mléčných výrobků z
domácího kravského mléka. Pro děti bylo přichystáno
nejedno překvapení. Praktickou ukázkou získaly vědomosti, co všechno a jakým způsobem lze vyrobit z mléka

od krávy, ale také viděly, jak se dojí mléko kozí. Přichystané občerstvení s chutí snědly.
Rodiče reagovali na výzvu na webových stránkách školy
a vytvořili doma s dětmi „Podzimáčky“. Kreativita a nápaditost jim opravdu nechyběla. Tu také využili při dílně
v MŠ, tzv. „Dýňování“. Vše bylo vystaveno před budovou mateřské školy a na školní zahradě.
Celé podzimní období bylo velmi bohaté na kulturní
zážitky. Koncem září jsme jeli do knihovny v Červeném
Kostelci. Paní Hana Nováková měla pro děti připravený
program a poté se děti mohly seznámit s prostředím
knihovny a půjčit si knihy k prohlédnutí. Divadelní představení „Hrátky s Tomem“ jsme zhlédli v divadle v Červeném Kostelci a na taneční vystoupení skupiny Bonifác
jsme jeli do Rtyně v Podkrkonoší. V listopadu navštívila
školu se svým programem „Na farmě“ paní Lída Helligerová. Posledním letošním představením byla prosincová
Světelná show, se kterou přijel již podruhé pan Toman.
Od října pravidelně každý čtvrtek hrajeme na flétny.
Koncem listopadu začali předškoláci jezdit na plavecký
výcvik do Náchoda.
V rámci spolupráce s obcí děti vystupovaly s pásmem
básniček a písniček při příležitosti vítání občánků 26.11.
a 3.12. při rozsvěcení vánočního stromu.
V prosinci děti navštívil Mikuláš s andělem, následovala
besídka, posezení s rodiči při poslechu vánočních koled a
občerstvení, o které se postaraly děti – s chutí napekly
vánoční cukroví.

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za spolupráci a za sponzorské dary, ať už ve formě potravin (brambory, česnek, jablka, dýně), tak ve formě zaplacení divadelního představení. Děkujeme. Moc si toho vážíme.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji pokojné Vánoce, hodně smíchu a rozzářených dětských očí a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Petra Dlauhoweská
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Společenská kronika
V měsíci lednu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
78 let paní Anna Chrastinová z Končin
70 let paní Eliška Hepnarová ze Zábrodí
69 let pan Josef Špelda ze Zábrodí
69 let pan Antonín Soumar ze Zábrodí
68 let pan Jaroslav Semerák z Končin
67 let pan Josef Nývlt z Končin
67 let paní Věra Drobníková z Horních Rybníků
63 let pan Ladislav Nevečeřal z Horních Rybníků
63 let pan Zdeněk Branda ze Zábrodí
61 let pan Miloslav Florian ze Zábrodí

V měsíci únoru oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
95 let paní Věra Bydžovská ze Zábrodí
84 let paní Marie Nývltová ze Zábrodí
74 let paní Ludmila Modřanská z Končin
68 let paní Eva Páslerová z Končin
65 let pan Jaroslav Ducháč z Horních Rybníků
64 let pan Vladimír Beneš ze Zábrodí
63 let paní Renata Fillová z Horních Rybníků
62 let pan Josef Suk z Horních Rybníků
61 let pan Ladislav Hanuš z Končin

V měsíci březnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
83 let pan Oldřich Král z Horních Rybníků
80 let pan Antonín Hanuš z Horních Rybníků
78 let paní Iva Hejdová z Horních Rybníků
73 let paní Ludmila Hornychová ze Zábrodí
72 let pan Miroslav Vojtěch z Končin
66 let paní Jaroslava Jirásková z Horních Rybníků
64 let paní Vladimíra Horáková z Horních Rybníků
63 let pan Henryk Kudasiewicz z Horních Rybníků
63 let pan Jan Veselý z Horních Rybníků

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Poděkování
Srdečně děkuji touto cestou celé naší rodině, hasičům, zástupcům obecního úřadu, mým blízkým a
známým za dárky, květiny a blahopřání k mým
osmdesátým narozeninám.
Jaroslav Rýdl, Horní Rybníky

Upřímně děkuji zástupcům obecního úřadu panu
starostovi Janu Dlauhoweskému a Petru Balašovi za
milou návštěvu, věcný dar a srdečné blahopřání k
mému životnímu jubileu.
Josef Semerák, Zábrodí 16

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám, za dar a v neposlední řadě za milou návštěvu jeho zástupců.
Hedvika Bernardová, Zábrodí

Děkuji zástupcům obecního úřadu, rodině a známým za milé blahopřání k mým narozeninám. Děkuji za květiny, dárky i upřímná přání.
Věra Hűlleová, Zábrodí

Děkuji obecnímu úřadu za příjemnou návštěvu jeho
zástupců, za dar a blahopřání k mým narozeninám.
Jan Středa, Končiny

Děkuji zástupcům obecního úřadu panu Petru Balášovi a Gábině Jirkové za milou návštěvu, blahopřání a dar při příležitosti mých narozenin.
Ludmila Prouzová, Horní Rybníky

Pozvánka na akce v příštím roce

Následovat budou:
Obecní zabíjačka
Dětský karneval
Den matek
Cestománie
Stavění máje a čarodějnice
Traktoriáda a dětský den

24.2.2018
10.3.2018
16.3.2018
7.4.2018
30.4.2018
2.6.2018

Místenky na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ si zajistěte u
paní Burdychové na obecním úřadě.
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Drakiáda
Rodiče s dětmi přišli v sobotu 14. října na hřiště se
svými draky. Bylo pěkné počasí, ale foukal i vítr, bez
kterého by draci nelétali. Děti, tatínkové i maminky
si společně pohráli a zasoutěžili o nejkrásnějšího

domácího draka, o draka, který vylétne nejvýše, a
další ceny. Nechybělo ani občerstvení. Všechny děti
dostaly na závěr drobné ceny.
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Výlov rybníka Špinka 28.října
Stovky lidí se přišly v sobotu podívat na práci rybářů
z Kolowratského rybářství. Výlov začal již v brzkých
ranních hodinách. Rybáři zatahovali sítě, až většina
ryb skončila v lovišti, odtud ryby putovaly do kádí
na nákladních autech, která je převezla do sádek. V
rybníku se chovají kapři, candáti, tolstolobici, amuři, okouni a štiky.
Čerstvé ryby bylo možno zakoupit přímo na místě,
kvůli velkému zájmu ale bylo třeba vystát dlouhou
frontu. Nabídku čerstvých ryb doplnila nabídka dal-

ších stánků s občerstvením a rybími specialitami.
Kromě čerstvých ryb řada stánků nabízela smažené
ryby, koláče, cukrovinky, klobásy, kávu nebo třeba
teplé ponožky. Lidí se přijelo podívat opravdu hodně. Louka před hrází byla plná parkujících automobilů. Výnos výlovu byl letos nižší, neboť se tentokrát dávala menší násada. Ryby jsou v dobré kondici
a kvalitní.
Za dva roky se můžeme těšit na další výlov "našeho
rybníku".

Loutkové divadlo
Představení loutkového divadla „Ratibořický mlynář“ se konalo 12. listopadu. Kromě pohádky si děti
mohly prohlédnout dětské knihy, které si mohou
vypůjčit v obecní knihovně. Anička Krejzková za-

hrála dětem na kytaru písničky z filmových pohádek. Děti měly za úkol určit, ke kterým pohádkám
písničky patří.
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Vítání občánků
V neděli 26. 11. jsme ve slavnostně vyzdobeném sále
přivítali do naší obce devět nových občánků:
Mathiase Kohla, Klaudii Stodolovou, Martina Hanuše,
Markétu Rýdlovou, Melanii Procházkovou, Jakuba
Hanuše, Martu Šafránkovou,
Emu Ungerovou a Kryštofa Jansáka.

Program zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy.
Pan starosta Jan Dlauhoweský pronesl krátké blahopřání
rodičům i jejich dětem. Pro naše malé občánky byly
připraveny dárky, pro maminky kytičky, pro všechny
malé občerstvení.

Rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská nadílka
První adventní neděle letos byla 3. prosince. Hlasy
trubek zahájily o půl páté rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy s vánočními básničkami a písničkami. V
chladném počasí přišlo vhod svařené víno a punč. Děti
se už nemohly dočkat Mikuláše a čertů. Čerti přišli
nejdřív, naháněli hrůzu a některé děti se opravdu
hodně bály. Mikuláš s anděly přišel až za chvilku a
čerti se museli uklidnit. Děti přicházely k Mikulášovi
pro nadílku. Ten je pochválil za to, co dělají dobře, a
pokáral za zlobení, navíc musely slíbit, že se polepší.

Od anděla dostaly balíček s nadílkou. Škoda jen, že
venkovní vystoupení i program v sále přítomní neustále rušili hlasitým mluvením. Děti, které venku zpívaly, ani děti v sále při nadílce nemohly přehlušit tu
spoustu lidí. Můžeme doufat, že příští rok setkání u
vánočního stromu bude mít lepší atmosféru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě sálu, občerstvení a balení balíčků, dále hudebníkům, dětem z
mateřské školy a jejich učitelkám, v neposlední řadě
Mikulášovi, andělům i čertům.
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Hasiči

SDH Zábrodí
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Činnost SDH Horní Rybníky v roce 2017
První akcí pro náš sbor v tomto roce byla již tradiční
valná hromada, kde jsme zhodnotili minulý rok a akce,
které jsme uspořádali a při kterých jsme vypomáhali.
Také proběhlo seznámení přítomných s činností naší
jednotky požární ochrany.
Po valné hromadě a dobré večeři následovala volná
zábava, která byla i díky našim kolegům z polského Tárnowa výborná.
25. února 2017 naši členové sboru vypomáhali obecnímu úřadu s již tradiční obecní zabijačkou. Každý člen už
má své místo a ví, kde ho je zapotřebí. Akce se opět
vydařila a někteří členové zůstali až do ranních hodin.
V březnu se konaly čtyři akce. První akce - strojnický den
(školení členů jednotky). Druhá akce - velitelský den
(školení členů jednotky). Třetí akce - úklid příkopů v naší
obci, konal se 24. března 2017 a zúčastnili se jak hasiči,
tak i členové rodin hasičů. Všem účastníkům této akce
moc děkuji za účast a doufám, že příští rok nás bude
zase o něco více. Čtvrtá akce našeho sboru - sběr elektroodpadu v obci.

Poslední květnový víkend jsme připravovali pro našeho
člena sboru Ladislava Hanuše a jeho manželku svatební
zátah. Připravili jsme si pro ně hašení požáru, společné
přebalení miminka a slalom na trakaři.
Jedinou, ale zato velkou akcí v červnu, kde naši členové
vypomáhali, byl den pro tatínky a jejich děti s názvem
„Traktoriáda a Dětský den“. Na traktoriádě jsme vypomohli s vyjížďkou a následně s jízdou zručnosti.
Na dětský den jsme pro děti připravili pěnu a následné
osprchování dětí.
Oslavy 120. výročí založení našeho sboru se konaly 2.
září 2017. Kvůli špatnému počasí jsme je přesunuli na
obecní úřad. Informaci o oslavách jsme přinesli
v minulém zpravodaji.
Ještě jednou bych rád touto cestou poděkoval všem,
kteří se podíleli na organizaci oslav, všem, kteří vystoupili v pestrém programu, obecnímu úřadu za finanční
podporu.

28. dubna 2017 jsme vyrazili do lesa na dřevo, které
jsme použili na stavbu hranice pro pálení čarodějnic 30.
dubna 2017. Obecnímu úřadu jsme vypomáhali se stavěním májky a následně při zapálení ohně a hlavně dozoru při hoření hranice.
Každý rok začátkem května pořádáme hasičskou soutěž
„O pohár starosty obce Zábrodí“. Letos si přijelo zasoutěžit 10 družstev mužů a 3 družstva žen. Jako již tradičně
se soutěžilo na dva způsoby (požární sport a dle upravených pravidel Cvičebního řádu). Při soutěži nás trochu
potrápily nástřikové terče, ale přesto musím akci hodnotit kladně.

Všem občanům obce bych chtěl za sbor
dobrovolných hasičů z Horních Rybníků
popřát krásný a pohodový rok 2018.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2017

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2017

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2017

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2017
SPORT

TJ Sokol Zábrodí
Dospělí
Hodnocení podzimní části sezóny 2017/18 okresního přeboru mužů:
Do druhé sezóny v okresním přeboru tým Sokola
Zábrodí vstoupil s razantně pozměněnou sestavou a
jasným cílem neopakovat tragickou minulou sezónu
s nelichotivým číslem na kontě obdržených branek
a skromnou sbírkou bodů.
Týmu se po odchodu Petra Králíka ujal Jakub
Rejthar společně s Petrem Krejčím. Jakub přinesl
klid a Petr zkušenosti. Ovšem jak to tak bývá, když
se něco změní o 180 stupňů ze dne na den, začátek
byl velmi roz-pačitý. Byť jsme trénovali celé léto, v
prvním zápase jsme doma od Poříčí B dostali sedmičku a vůbec jsme se nemohli divit. Naše hra neměla systém, smysl ani cíl. Trvalo nám dalších pět
kol, než si vše začalo sedat a dávat smysl. Vyzkoušeli jsme různé hráče na různých postech a zlepšení se
dostavilo v 6. kole, kdy k nám zavítal ze špice tabulky velmi silný Hronov. Poté, co jsme s velkou dávkou štěstí přežili začátek zápasu, to přišlo. Začali
jsme proměňovat šance, hra dávala smysl a Hronov
jsme vyprovodili pověstným „bůrem“. To nejlepší z
celého podzimu nás ale ještě teprve čekalo. Derby v
Červeném Kostelci. V tomto zápase jsme předvedli
buldočí bojovnost a potvrdili si, že se vyplatí hrát až

do 93. minuty. Ano, dokázali jsme téměř ne-možné
a na horké půdě Červeného Kostelce jsme vyhráli
2:3.
V dalších kolech pokračovalo naše zlepšení, vstřelené góly i body přibývaly. Ke konci podzimu nám
ovšem trochu došly baterky a dva poslední zápasy
jsme prohráli. Zvláště domácí prohra s Mezilesím
nás velmi mrzí.
Závěrem bych rád řekl, že po delší době to opět na
Zábrodí vypadá na dobrou partu a příjemně strávená nedělní odpoledne při zajímavých a pohledných
utkáních s nějakou tou dobrotou z naší udírny. Také
bych chtěl poděkovat divákům, kterých se za pěkného počasí scházelo hojně.

Mládež
Hodnotit předpřípravku je velice těžké, jsou to hráči, kteří se učí první dotyky s míčem a připravují se
do mladší přípravky, kde už to je o něco těžší. Ale
snažíme se, aby to hráče bavilo. Důležitý je pohyb
na hřišti a pak i vítězství z turnajů.
Starší přípravka je spojena s Velkou Jesenicí, protože oba kluby měly v této kategorii málo dětí. Podzim hodnotíme velice dobře, hráči přistupují ke hře
zodpovědně a z výsledku mají radost. Doufáme, že
nám to vydrží do jarní části.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří přispěli finanční částkou mládeži nebo materiálem na opravu hřiště.
Trenérům děkujeme za obětavou práci s mládeží a družstvem dospělých.

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví v novém roce 2018
Vám přeje Sokol Zábrodí.
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Kultura a sport v Červeném Kostelci a okolí

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
Vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají např. až na podzim, lze zakoupit již nyní v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.
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Kam za sportem a kulturou
22. prosince 2017 od 17:30 - 23. prosince 2017

Volejbalová dlouhá noc
Místo konání: sportovní hala Červený Kostelec
Kontakt: Martina Mědílková, info@volejbalck.cz
22. 12. 2017 proběhne další ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev.
26. prosince 2017 od 17:00

KOLEDY S KOSTELECKOU CIMBÁLOVKOU
Místo konání: Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba Většího
Přijďte se zaposlouchat do krásných vánočních koled z
Čech, Moravy, Slovenska.
6. ledna 2018 od 13:00

Vízmburskej vejšlap
Místo konání: hrad Vízmburk
Zveme všechny přátele a příznivce hradu na tradiční novoroční Vízmburskej vejšlap.
Na hradním nádvoří si společně připijeme šampaňským.

7. ledna 2018 od 17:00

Tříkrálový koncert
Místo konání: Červený Kostelec
Talent našich sousedů aneb Vánoční mše lokálních skladatelů.

9. ledna 2018 od 19:00

Václav Neckář & Bacily
Místo konání: Hronov, sál Josefa Čapka, Česko
Legenda české populární hudby Václav Neckář vystoupí se
skupinou Bacily v hronovském Čapkově sále. Připojí se k
nim i sbor místní ZUŠ z Hronova.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2017

Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, Náchod
(dolní nemocnice)
ordinační hodiny:
SO, NE, svátek.: 08.00 - 20.00

Pro děti

telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.00

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné: - získat informaci na informační lince: 841 155 155,
nebo kontaktovat svého praktického lékaře - nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic.
N á v š t ě v n í s l u ž b a s e n e p o s k y t u j e.

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00 SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379,tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zubní lékařská pohotovost
02.12. a 03.12.
09.12. a 10.12.
16.12. a 17.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12. a 31.12.
01.01.2018
06.01. – 07.01.2018
13.01. a 14.01.2018

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

MUDr. Jan Šnajdr
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr.Jana Šťovíčková
MUDr. Jan Klimek
MUDr. Anna Klikarová
MUDr. Petr Juran
MUDr. Tereza Štrasová
MUDr. Mir. Jirmanová
MUDr. Jana Vaňková
MUDr. Alois Vejmola

ZŠ Malecí
Náchodská 548
Náchodská 548
Denisovo nábřeží 665
Českých bratří 407
Náměstí ČSA 69
Komenského 10
Denisovo nábřeží 665
Komenského 48
Sokolská 215
Palackého 20

Nové Město nad Metují
Velké Poříčí
Velké Poříčí
Náchod
Náchod
Hronov
Nové Město nad Metují

Náchod
Nové Město nad Metují
Červený Kostelec
Náchod

491 520 373
777 905 047
491 852 850
491 423 748
491 427 603
491 482 700
491 472 721
491 424 921
491 472 947
491 463 421
491 424 524

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/
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Kam na výlet ?
Za Ježíškem netradičně do pevnosti Josefov
Kostel sv. Jakuba Staršího, Jaroměř – (ul. Jaromírova):
most přes řeku Labe – (Labská stezka, cyklo č. 2): NS
Netradiční stezka Jaroměřskem, most přes řeku Metuji
– (cyklo č. 4266): Pevnost Josefov – Bastinon I a podzemí
– (žlutá t. zn.): Josefov – most - (červená t. zn.): Husovo
náměstí, Masarykovy sady, most pro pěší přes řeku
Labe, nám. Československé armády, kostel sv. Mikuláše,
most s kapličkou, Kostel sv. Jakuba Staršího (6,7 km)
Také nemáte rádi čekání na Ježíška? Těšíte se na něj celý
rok, a když už nastane to kouzelné datum 24. prosince,
ručičky na hodinách jako by se začaly točit na druhou
stranu a vy ne a ne se dočkat večera. Pojďte si to čekání
na Ježíška zpříjemnit a inspirujte se naším nenáročným
výletem do pevnosti Josefov. Třeba se Ježíška dočkáte
právě tam.
Auto si zaparkujeme u gotického kostela sv. Jakuba
Staršího na okraji města Jaroměř a půjdeme ulicí
Jaromírovou. Po chvíli dojdeme až na most přes řeku
Labe, který přejdeme a odbočíme vpravo. Už na mostě
jsme se napojili na Labskou stezku, cyklotrasu č. 2, která
těmito místy vede podél řek. Jak už je vám asi známo a
děti to jistě vědí nejen ze školy, podél vodních toků žije
vždy mnoho zajímavých druhů rostlin a živočichů. Ani
tady tomu není jinak. Přesvědčíte se o tom buď na
vlastní oči, nebo díky naučné stezce s názvem Netradiční
stezka Jaroměřskem, která na 840 m seznamuje
s přírodou tohoto regionu kolem řek a potoků. Mají zde
prostor i informace o současném stavu luk a zahrad,

výskytu nepůvodních druhů rostlin a živočichů v místní
přírodě. Po chvíli přijdeme k dalšímu mostu vedoucímu
tentokrát přes řeku Metuji, který přejdeme a podél
silnice sestavené z kočičích hlav dojdeme do Josefova.
Cyklostezka č. 4266 a žlutá trasa nás přivedou až
k Bastionu I, kam se doporučujeme vydat právě 24.
prosince, kdy se zde koná oblíbená akce Štědrý den
v pevnosti Josefov. Během dopoledne se můžete těšit na
vánoční hru v podzemí a tradiční vánoční zvyky, ohřejete
se u ohně v krbu a zpestřením budou i střelby ze
střelecké galerie.
Z Josefova se vrátíme trochu jinou cestou a budeme
následovat dále žlutou trasu až na most, kousek od něho
se Metuje vlévá do Labe. Za mostem se pak napojíme
ještě na červeně značenou stezku a ta nás přes město
Jaroměř dovede zpět. Díky ní však stihneme ještě poznat
např. i Masarykovy sady, jaroměřské náměstí, nebo
významný gotický kostel sv. Mikuláše s mumifikovanými
měšťany.

Převzato od: Branka o.p.s., autor Eva Urešová
Fotografie: Branka o.p.s. www.kladskepomezi.cz
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Zadáno dětem
Řešení hlavolamů z minulého zpravodaje:
Snad to nebylo tak těžké. Věříme, že všichni, kdo se pokusili
úlohy vyřešit, došli ke správnému řešení.

Tentokrát přicházíme se slovními úlohami.
A – Jak hluboko v dřevěném trámu je zatlučen
dvanácticentimetrový hřebík, jehož 2/6 vyčnívají?

B – V obchodě s lyžemi včera zahájili posezónní
výprodej. Cena veškerého zboží je nyní o jednu sedminu
nižší než cena původní. Kolik korun Jiří ušetřil, když si
dnes koupil běžecké lyže za 2400 Kč a boty za 1200 Kč?

1 – Včelař prodával na trhu sklenice medu. První den
prodal pětinu všech sklenic, druhý den o 6 sklenic více
než první den, třetí den dvakrát více sklenic než druhý
den a čtvrtý den zbývajících 12 sklenic. Kolik sklenic měl
na začátku?

2 – Při návštěvě vinařství na jižní Moravě nakoupila
rodina celkem 32 litrů v lahvích po 0,7 litru a po 1 litru.
Poměr počtu větších lahví a menších lahví je 9:10.
Cena menší lahve vína byla 120 Kč, cena větší lahve vína
140 Kč.
a) Určete počet větších lahví vína v nákupu.
b) Jaká byla celková cena, kterou rodina zaplatila
za menší lahve vína?

Řešení pošlete e-mailem na adresu: vtipnahlava@seznam.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky na obecním úřadě
do 31.ledna 2018. Uveďte svoje jméno a věk. Deset nejrychlejších řešitelů a správné řešení uveřejníme na stránkách
obce a v příštím Zábrodském zpravodaji.
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Pro relaxaci po náročných úlohách
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