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Vážení zábrodští spoluobčané, dovolte abych touto cestou poděkoval Vám
všem, kteří jste přišli v komunálních volbách odevzdat hlas svým kandidátům a dali tak svou účastí najevo, že Vám budoucnost obce Zábrodí není
lhostejná. Kandidátům, kteří se ucházeli o Vaší přízeň, děkuji za ochotu
a odvahu. Těm úspěšným gratuluji ke zvolení a těším se na plodnou spolupráci v týmu rozumných lidí. Přeji Vám krásný podzim a pevné zdraví.
Jan Dlauhoweský
Říjen 2022

Obecní úřad Zábrodí
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
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Společenská
V měsíci říjnukronika
oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Hedvika Bernardová
paní Soňa Dohnanská

paní Eliška Jiroušková
pan Jaromír Kozel

pan Stanislav Dohnanský
paní Olga Formanová

paní Dana Sedláčková
paní Liduše Špicarová

paní Naděžda Hanušová

paní Miloslava Vlčková

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Petr Hanuš

paní Sylva Nevečeřalová

paní Věra Hülleová
pan Jan Laštovička

pan Jaroslav Rýdl
paní Jaroslava Slezáková

pan Tomáš Mikeš

paní Libuše Válková

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané
pan Otto Hepnar

pan Jan Středa

paní Bohuslava Jirková
paní Květuše Kejklíčková
paní Erika Poláčková

paní Jaroslava Špeldová
paní Wieslava Vajsarová
paní pan Jaroslav Vlček

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
Děkujeme touto cestou Obecnímu úřadu, hasičům,
hospodě U Prouzů, sousedům a známým za účast.
květinové dary i za slova upřímné soustrasti na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým Petrem Kuldou.
rodina Hejnova

Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem panem Janem Středou a doprovodili ho společně s námi na
jeho poslední cestě.
rodina Středova a Stodolova

Aktivity pro děti
Letní přívesnické tábory
Léto je nejen ve znamení vody a tepla, ale pro
spoustu dětí jsou to právě tábory, nové zážitky a
hlavně noví kamarádi. Již druhým rokem měly děti z
vesnice možnost zúčastnit se přívesnického tábora
přímo v naší obci. Letos poprvé si přívesnický tábor
užily i předškolní děti a zájem byl velký.
Obec podpořila zábrodské rodiče i prarodiče
a přispěla nemalým příspěvkem 1000,- Kč na jedno
zábrodské dítě. Tato podpora přispěla velkou měrou
k zajištění pohodového průběhu obou táborů,
zejména v době narůstajících cen potravin.
Tábor „Za zvířátky do pohádky“ se konal v
týdnu 18.-22.července. a byl určen primárně pro děti
předškolního věku. Zázemí nám poskytla Mateřská
škola v Horních Rybníkách. Zúčastnilo se ho dvacet
dva zábrodských dětí ve věku tři až sedm- let. Tábor
se nesl v duchu zvířátek z pohádek.

čtenářky pohádek. Jitka coby Ája přivedla ukázat dětem za plot skutečného Maxipsa Fíka.

Instruktorka Dominika Středová se jako jediná vešla do dětského kostýmu Krtečka, a tak mohla
začít první táborová pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. V roli zodpovědné instruktorky si tábor
užila i Markéta Středová. Svoji první zkušenost s podobně náročnou skupinou zvládl na jedničku také
Tomáš Strašík. V převlečení za tátu medvěda ho děti
s určitostí nepoznaly.
Při dopoledním programu jsme si pro děti
připravili výpravnou scénku nebo divadlo, abychom

Pedagogický tým, taktéž zábroďáků, si pro
děti připravil nejedno překvapení a legraci. O táborové děti jsme se starali ve složení dvou dospělých
vedoucích, Katky Hanušové a Jitky Ničové, coby
hlavního vedoucího a zdravotníka. Káťa se svou veselou a přátelskou povahou např. v roli Máši a
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je vtáhli do pohádky. Tam je zpravidla čekalo
spoustu úkolů a her. Ve středu děti přijel navštívit i
opravdový kouzelník Pokustón, Miloš Malý. Předvedl dětem i pozvaným rodičům spoustu dechberoucích kouzel. V ohrádce na zahradě školky si s dětmi

Dominika Středová a hlavní vedoucí tábora Mgr.
Jitka Ničová.
Ve středu ráno jsme s dětmi a kytarami vyrazili vlakem na turistickou základnu ve Vižňově u Meziměstí. Pečení hadi, špekáčky, 40 řízků a 40 cestovních rohlíků, 3 šišky sekané a 3 bochníky chleba,
spoustu vynikajících buchet od babičky Davida B.,
kilo vloček a spoustu dalších dobrot děti zvládly sníst
za pouhé 2 dny na výletě!
Táborový týden nám utekl jako voda a hlavní
cíl byl naplněn. Poznali se a společně si to spolu užili
kamarádi ze Zábrodí.

užili den i králící z klobouku, Bob a Bobek.
I přes velké horko jsme na tomto prvním ročníku přívesnického tábora pro školkové děti zažily
pohodu a velkou radost z šikovných dětí. Na tomto
místě chci poděkovat vedení Mateřské školy za důvěru a propůjčení krásných a bezpečných prostor
školky. Bez této možnosti by přívesnický tábor pro
takto malé děti nebyl vůbec možný.
Druhý tábor „Kamarádi ze Zábrodí“ proběhl
v prvním srpnovém týdnu, od 1. do 5.srpna. Dětem
ve věku 7-12 let poskytla obec zázemí na obecním
úřadě a na hřišti. Tábora se zúčastnilo devět zábrodských dětí a pět přespolních. Cílem tohoto tábora
pro školní děti bylo nahlédnut do zdravovědy, zákonitostí fungování lidského těla a v neposlední řadě se
také seznámit se základy první pomoci.
S tím nám pomohla dětmi nejoblíbenější
Mu.Dr. Pudr. v podání Markéty Středové, která oborově zdravovědu studuje. Dětem program chystala
též šikovná studentka gymnázia v Náchodě

Jitka Ničová

Volnočasové kroužky v Zábrodí
S novým školním rokem se rozjíždí i mnoho
dalších aktivit pro děti. Po dvouleté zkušenosti se zábrodskými dětmi na táborech jsem se odhodlala
uvěřit v normální dobu a rozhodla se „Kamarády ze
Zábrodí“ pokračovat i během školního roku. Vedení
obce myšlenku přivítalo a nabídlo podporu formou
propůjčení prostor obecního úřadu.

S dětmi školního věku jsem se začala scházet
ve čtvrtek od 14 hodin na obecním úřadě v Horních
Rybníkách. Náplní je "všehochuť šitá na míru" konkrétním dětem. Nikdy nebude chybět něco ze základních znalostí, prohlubování dobrých návyků
apod., nicméně stěžejním principem kroužku je, že si
směr a náplň kroužku do velké míry utvářejí děti
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samy. Chci je naučit tvořit vlastní realitu, protože pokud si ji vytvoří přátelskou, zajímavou a fungující,
bude taková a bude jim v ní dobře. Doufám, a po prvním společném setkání už ani nepochybuji o tom, že
se nám to podaří.
Ve čtvrtek 29.9. měly děti ředitelské volno. S kama-

Druhý kroužek jsem přizpůsobila dětem
předškolního věku. Náplní kroužku jsou hudební a
výtvarné aktivity, úkoly přizpůsobené věku, procvičování jemné motoriky, nahlížení do školních znalostí o přírodě a lidském těle, pohádky a povídání a
také jakási "všehochuť šitá na míru"dětem ve věku 4
až 7 let. Kroužek probíhá na obecním úřadě ve
středu od 15:30 do 17 hod.
Třetí kroužek, který jsem nabídla zábrodským
rodinám je kroužek pro maminky s dětmi do 4 let. O
tento kroužek zatím projevila zájem pouze jedna
maminka. Byl zamýšlen na středu v dopoledních hodinách. Jakmile se více naplní, přizpůsobíme den i
čas většině a můžeme začít.

rády ze Zábrodí jsme vydali na pěší výlet do Náchoda. Počasí nám přálo a všech sedm školáků
zvládlo ujít 9,5 km. V Náchodě jsme si nakonec stihli
zajít ještě i na pizzu.

Kroužek, který se sám nabídl, je kytarový.
Scházíme se zatím v úterý od 17:30 na obecním
úřadě. Pokud budou další zájemci, můžeme čas i den
konání ještě upravit podle možností dalších zájemců.
Tento kroužek není omezen věkem.
Jednotná cena za všechny kroužky je 50
Kč/90 min. (kytarový 60 min.)

Pokud máte o kroužek zájem nebo potřebujete více informací, kontaktujte mě na tel. 774 954 171.
Jitka Ničová
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Sociální služby

Mobilní hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Tento mobilní hospic již 12 let pomáhá nevyléčitelné nemocným lidem důstojně odejít ze života v jim důvěrně známém domácím prostředí, v
kruhu svých nejbližších. Tým profesionálních zdravotníků ve spolupráci se sociálním pracovníkem a
psychologem pomáhá pacientovi zmírnit příznaky
nevyléčitelného onemocnění. Péče mobilního hospice pomáhá navýšit kvalitu života posledních dní
pacienta, pracovníci hospice ale také podporují rodinu nemocného při rozloučení se svým blízkým.
Za Oblastní charitu Červený Kostelec
Michal Klemm

Pferdí trénink
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Tip na výlet - návštěvu muzea
Muzeum Chalupění Radeč - zemědělské muzeum

Do Trutnova lze dojet autem po různých trasách. Jednou z možností je cesta přes Úpici a Radeč. Za odbočkou na Trutnov si můžete všimnout poutačů zemědělského muzea. Najdete zde celou řadu zemědělských
strojů nástrojů, mlátiček, pluhů a všechno s čím se řada
z nás běžně setkávala u svých babiček, nebo rodičů,
kteří se zabývali zemědělstvím. Na své si přijdou kluci i
holky.
Pro mnohé z nás běžné předměty jsou zde muzejními
exponáty. Návštěvu lze doporučit nejen pamětníkům,
ale i rodičům s dětmi, nebo prarodičům s vnoučaty. Návštěva opravdu stojí za to, budete překvapeni uspořádáním i velikostí muzejní expozice.
Muzeum bylo zřízeno v chátrajících budovách zaniklého JZD, kde od roku 2002 občanské sdružení Chalupění spolu s dobrovolníky a dalšími příznivci budují muzeum zemědělství a lidových tradic.
Na ploše 3500m2 zde ve dvou bývalých kravínech
vzniká rozsáhlý sbírkový fond historických předmětů ze
všech činností života našich předků, které tvoří expozice různého zaměření (zemědělství, řemesla, staré
hračky, oděvy, vybavení starých obydlí apod.). Můžete
zde shlédnout přes 5000 exponátů.
Zemědělská expozice obsahuje stroje a zařízení používané od jara do žní. Naleznete zde pluhy, rádla, secí
stroje, mlátičky, fofry, vyorávače brambor, šrotovníky
obilí, řezačky slámy, zkrátka vše, co kdysi patřilo k běžnému vybavení venkovských obydlí. Stroje jsou z části
funkční a návštěvníkům je předvádíme v chodu.
V expozici narazíte na „dědka“- lavici na opracovávání
šindelů, můžete vyzkoušet naklepat kosu, nabrousit pilový list nebo namlít obilí ve šrotovníku.
Připomeneme Vám vybavení kuchyně z 50. let, prohlédnete si nástroje na výrobu smetany, másla a tvarohu a Vaše děti jistě potěší hračky, se kterými si hrály
jejich maminky a babičky.
Čeká na Vás krejčovská dílna, vzpomenete si, jak se
dříve pralo, žehlilo a mandlovalo. V expozici saní, lyží a

vozíků si připomeneme, jak naši předkové začínali se
zimními sporty.
Prohlídku muzea zakončíme „o Vánocích“ v nově otevřené expozici betlémů a papírových modelů z edice
časopisu ABC.
Těšit se můžete na další retro expozice sestavené z darovaných předmětů spoluobčanů, které se připravují v
dalších prostorách muzea.
Některé historické předměty oživujeme při nejrůznějších kulturních akcích (projížďky na ráfových vozech
nebo v kočáře, ostření nožů na ruční brusce, spřádání
lnu na kolovrátku, aj.), organizacím i jednotlivcům nabízíme možnost zapůjčení ze sbírkového fondu.
Jak se tam dostat:
Areál bývalého JZD Radeč čp. 229, po silnici ve směru
Úpice – Trutnov (přes Starý Rokytník) na výjezdu z
Radče u Úpice odbočkou asi 500 m po místní komunikaci do areálu autokrosové dráhy a muzea.
Kontakt:
Muzeum Chalupění Radeč
Radeč 229
542 32 Úpice – Radeč
E-mail: info@muzeum-radec.cz
Tel: 776 780 414
www.muzeum-radec.cz
Otevírací doba
březen – květen
úterý – pátek 9:00 – 15:00
červen
úterý – pátek 9:00 – 15:00
červenec – srpen
úterý – neděle 10:00 – 17:00
září – listopad
úterý – pátek 9:00 – 15:00
prosinec, leden, únor muzeum otevřeno po telefonické domluvě
Prohlídku mimo otevírací dobu možno předem domluvit na tel. čísle 776 780 414.
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FOTBAL
Ohlédnutí za minulým ročníkem 2021/2022

Mladší žáci Sokol Zábrodí/SK Babí vyhráli okresní
soutěž Okresního fotbalového svazu Náchod (OFS
Náchod) ročník 2021/2022. Poděkování patří hráčům a Jiřímu Matějovicovi - hlavnímu trenérovi,
Michalovi Justovi - asistentovi trenéra a Vladimíru
Benešovi - trenérovi brankářů.

tým. Také Nikolka Matějovicová ukončila svou desetiletou činnost v oddíle.

Starší přípravka Sokol Zábrodí/SK Babí v neoficiální tabulce okresní soutěže OFS Náchod obsadila
první místo. Děkujeme trenérce Lucie Součkové,
hráčům a všem, kteří se na vítězství podíleli.

Zábrodská děvčata Terka Klimešová, Michalea
Chrásková a Kateřina Chrásková po devítileté reprezentaci TJ Sokol Zábrodí přestoupila do týmu
mladšího dorostu SK Babí. V Zábrodí není dívčí

Všechna čtyři děvčata prošla soutěžemi OFS Náchod, reprezentovala výběry OFS Náchod, hrála
druhou dorosteneckou ligu za TJ
Sokol Třebeš (část
Hradce Králové) a
naposledy krajskou
soutěž za tým TJ
Sokol Zábrodí/SK
Babí. Děkujeme za pestrá léta ve fotbalu Sokola Zábrodí a přejeme mnoho úspěchů jak ve sportovním, tak i v soukromém životě.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2022
Fotbalový kemp
Fotbalový kemp Sokola Zábrodí v Havlovicích proběhl od 7.8 do 12.8. 2002. Zúčastnilo se 32 hráčů a
3 vedoucí. Zaměření kempu: fotbalová činnost a
kamarádství ve volném čase. Děkujeme vedoucím: Jiřímu Matějovicovi, Michalu Justovi a Lucie

Součkové, kteří se pět dnů starali o zdárný průběh
fotbalového kempu .
Za finanční podporu fotbalového kempu děkujeme: MuDr. Zuzaně Turčikové , firmě Saargumi a
Lukášovi Zálišovi.
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Sokol Zábrodí ročník 2022/23
V novém ročníku soutěží OFS Náchod máme jedno dospělé družstvo v Okresním přeboru
a tři mládežnická družstva:
Mladší přípravka SK Babí/Sokol Zábrodí. Hlavní trenér Josef Balcar, asistentka Hana Vacková.
Mladší žáci Sokol Zábrodí/Náchod B. Hlavní trenérka Lucie Součková .
Starší žáci Sokol Zábrodí/SK Babí. Hlavní trenér Jiří Matějovic, asistent Michal Just.

Výsledky podzimní část
Muži Okresní přebor
Zábrodí : Č.Kostelec B
Machov
Dolany
Police B

0:2
1 : 4 (David Škoda )
3 : 1 (3 góly Tomáš Matějovic )
5 : 1 (2.gólyTomáš Matějovic 1x Tomáš Martínek , 1xRoman
Drejsl ,1x Anton Domashych)
Babí
2 : 1 (1x Tomáš Matějovic a Ondřej Koval)
Provodov
1 : 4 (Jan Ilkovič )
Od nové sezóny noví hráči : Anton Domashych, Martin Šimek, Tomáš Martinek, Martin
Švorc, Roman Drejsl, Jan Pullman
Mladší přípravka
Babí/Zábrodí: V.Pořící /Hronov 0 :16
Stárkov
1 :13
Česká Skalice
3 :18
Velichovky
4:9
Náchod
5:6
Jesenice
16 : 6
Police
5:8
Česká Skalice
14 : 1
Mladší žáci
Zábrodí/Náchod: B Č.Skalice
Police
Meziměstí
Meziměstí
Teplice
Starší žáci
Zábrodí/Babí
Velichovky
Meziměstí
Poříčí / Hronov

1:6
2:6
14 : 5
8 : 5 předehrávka
3:1
2:0
1:2
1 : 1 (p. 1 : 2 )
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

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

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00; SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod: lékárna Dr.Max obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379, tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
lékárna Dr.Max v Supermarketu Albert Pražská 1764, Náchod, tel: 491431951, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/
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Pro děti a chytré hlavy
1. Doplňování slov
Doplňte část slova, kterou je možné umístit před a
za skupiny slov, tak aby vznikla nová slova. Počet
čárek v závorce znázorňuje počet doplňovaných
písmen.

2. Přesmyčky rostlin
V textu jsou názvy podzimních květin. Poznáte,
které to jsou?

(----)jistota, hodnocení, realizace
(---)mnéza, tomie, konda
(----)bus, bazar, atlas
(-----)svod, bití, tluk
bio, astro, eko(-----)
pravo, děje, časo(---)
limo, robinzo, prome(----)
kolo, roz, červo(---)

3. Slova v obrázcích
V uvedených slovech je jejich část nahrazena obrázkem. Pokuste se rozluštit, o jaká slova se jedná.
Všechna slova se vztahují k podzimnímu období.

4. Podzim „K“
Podívejte se na obrázek Josefa Lady a zkuste na
něm najít co nejvíce slov začínajících písmenem K.
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Pokuste se určit, kterým stromům patří listy na obrázcích.
Podívejte se venku jaké mají barvy a omalujte, podle skutečnosti.
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B

D
C

E
F

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.
Řešení: Podzim - „K“: krávy, kostel, kaplička,
krchov, kouř, kameny, kopce, krajina, kříže,
kluci, kabáty, kalhoty, košile, kapesník, kapsy
koza, klestí, klobouky, koruny (stromů), keře...
Přesmyčky rostlin: plamenka, záplevák, sasanka, hvězdnice, chryzantéma, třapatka, rozchodník, sporýš
Doplňování slov: sebe, ana, auto, hromo, logie,
pis, náda, toč
Slova v obrázcích: listopad, javor, drak, rukavice, houbaři, deštník
Listy: A-jasan, B-lípa,C-javor, D-dub,E-Buk,Fbříza
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